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PRESENTACIÓ  

 

 
El Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona Alcalde Pere Lloret (CEDAT) és un projecte que implica l’Ajuntament de Tarragona, l’Empresa 

Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (EMATSA), l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) i la Universitat Rovira i Virgili (URV), que 

van subscriure el Conveni de creació el 23 de maig de 2007. Respon a una llarga trajectòria de col·laboració entre l’Ajuntament de Tarragona i la 

Facultat de Ciències Jurídiques i el Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili en l’àmbit del dret ambiental i representa la 

institucionalització d’aquesta cooperació. Mitjançant una addenda al Conveni, signada el 15 de novembre de 2010, s'hi va afegir el Servei Municipal 

d'Habitatge i Actuaciones Urbanes SA de Tarragona (SMHAUSA). 

El Consell de Govern, en la sessió de 22 de desembre de 2015, va aprovar la Càtedra d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), amb 

finançament extern de la Fundació Tarragona 2017. 

El Centre, que s’integra en l’estructura de la Universitat Rovira i Virgili duu el nom d’Alcalde Pere Lloret, com a reconegut jurista i alcalde tarragoní 

que fou, a fi de reconèixer la seva defensa dels principis democràtics i dels valors humans en el govern de la ciutat de Tarragona. Els objectius del 

CEDAT són la generació i la socialització del coneixement en l’àmbit del dret ambiental. 

Per això i a proposta dels investigadors implicats, el Consell de Govern en sessió de 10 juliol de 2008 va aprovar iniciar el procés de constitució del 

CEDAT com a centre de recerca de la URV. Aquest procés culmina amb l‘aprovació del Pla estratègic i el Reglament del CEDAT, formalitzats en el 

Consell de Govern, en sessió de 30 d’abril de 2009. 

El CEDAT és 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. El CEDAT té doncs el reconeixement com a centre de recerca de la Universitat Rovira i Virgili. Des del punt de 

vista de l’estructura administrativa, el CEDAT queda sota el paraigües del Departament de Dret Públic. 

El 21 de juliol de 2009 el CEDAT va signar amb la URV un Contracte Programa pel període 2009-2011, que comportava un finançament adicional, 

en part fix i en part condicionat a l’assoliment de determinats objectius. El Consell de Govern de la URV, en la seva sessió de 23 de febrer de 2012, 

va acordar renovar el Contracte Programa amb el CEDAT per al període 2012-2014. En la seva sessió de 26 de febrer de 2015, va acordar establir 

un nou contracte programa amb el CEDAT amb una previsió de finançament,  en part fix i en part condicionat a la consecució d’objectius concrets. 

Amb data 9 de desembre de 2015, el Consell de direcció del CEDAT va aprovar la Proposta de Modificació del Reglament del Centre d’Estudis de 

Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) i amb data 25 de febrer de 2016, per Acord de Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, s’aprovà 

definitivament aquesta modificació. 
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I. ÒRGANS DE GOVERN 

 

1. Director 

 

El Dr. Antoni Pigrau Solé és director del CEDAT des de l’1 de desembre de 2007. Amb data 1 de maig de 2012 el Rector renovà de nou el Dr. Antoni 

Pigrau com a director del CEDAT. Amb data  21 d’abril de 2015, ha estat novament renovat en aquest càrrec. En la reunió del Consell de Direcció 

del CEDAT del dia 9 de desembre de 2015 s’acordà crear la figura de subdirector/a del CEDAT i es va escollir com a subdirectora la Dra. Lucía 

Casado, nomenada pel Rector amb data 9 de desembre de 2015. 

 

2. Consell de Direcció 

 

Està format per les següents persones, amb les responsabilitats que s’esmenten:  

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

 Subdirectora i 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 

 Responsable del Projecte de Revista Catalana de Dret Ambiental: Dr. Jordi Jaria Manzano 

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

 Responsable de Cooperació: Dr. Alfonso González Bondia 

 Dra. Núria Torrel Rosell (actual coordinadora de l’Ensenyament de Dret de la FCJ) 

 Responsable del fons bibliogràfic: Dra. Aitana de la Varga Pastor 

 Secretària: Sra. Mercè Figueras Saludes 
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Des de 2013 participen 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 participa com a convidat el Dr. Mario Ruiz.  

Durant l'any 2015, el Consell de Direcció s'ha reunit en cinc ocasions, en les següents dates: 19/03/2015, 21/04/2015, 25/06/2015, 6/10/2015 i 

9/12/2015. 

 

3. Consell Assessor  

 

El Conveni de creació del CEDAT i el seu Reglament preveuen la creació d’un Consell Assessor. El seu desplegament no s’ha materizalitzat ateses 

les dificultats pressupostàries per fer front a les seves despeses. 

 

4. Comissió de Seguiment 

 

El Conveni de creació del CEDAT preveu la constitució d’una Comissió de seguiment. La Comissió de seguiment es va constituir el 9 de febrer de 

2010. La seva composició va ser modificada per l’Addenda al Conveni de creació, signada el 15 de novembre de 2011. 
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II. ORGANITZACIÓ 

 

1. Personal 

 

1.1. Investigadors del CEDAT 

 

Personal investigador de la Universitat Rovira i Virgili 

 

Àrea de Dret internacional públic i Relacions Internacionals, Departament de Dret Públic: 

 Dr. Antoni Pigrau Solé, Catedràtic d’Universitat 

 Dr. Santiago José Castellà Surribas, Titular d’Universitat 

 Dr. Alfons Gonzàlez Bondia, Titular d’escola universitària 

 Dra. Susana Borràs Pentinat, Professora Agregada 

 Dr. Antonio Cardesa Salzmann, Investigador (Beca Juan de la Cierva, des de febrer de 2014) 

 

Àrea de Dret Penal, Departament de Dret Públic: 

 Dr. Gonzalo Quintero Olivares, Catedràtic d’Universitat 

 Dra. Maria Marquès Banqué, Professora Col·laboradora Permanent 

 Dra. Núria Torres Rosell, Professora Lectora 

 

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 
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 Dr. Jordi Jaria Manzano, Professor Agregat Serra Hunter 

 Sra. Laura Roman Martín,  Titular d’escola universitària 

 Sra. Neus Oliveras Jané, Titular d’Escola Universitària URV 

 

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 Lector 

 Dra. Anna Pallarès Serrano, Professora Col·laboradora Permanent  

 Dr. Josep Maria Sabaté Vidal, Professor Associat  

 Dr. Adolf Barceló Barceló, Professor Ad Honorem 

 Dra. Aitana de la Varga Pastor, Professora Lectora 

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

 

Àrea de Filosofia del Dret, Departament de Dret Públic: 

 Dr. Mario Ruiz Sanz, Titular d’Universitat 

 Dra. Àngels Galiana Saura, Professora Agregada 

 Dr. Víctor Merino, Lector 

 

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

 Dr. Antoni Maria Jordà Fernández, Catedràtic d’Universitat 

 

Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social, Departament de Dret Públic: 
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 Dr. Miquel Àngel Purcalla Bonilla, Titular d’Universitat (en excedencia) 

 

Investigadors externs a la URV 

 

Universitat de Barcelona 

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

 Dra. Laura Huici Sancho, Titular d’Universitat de Dret internacional públic i relacions internacionals 

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

 

Universidad del País Vasco 

 Dra. Blanca Lozano Cutanda, Catedràtica de Dret Administratiu 

 

Universitat Autònoma de Barcelona 

 Dr. Joan Baucells Lladós, Titular d’Universitat de Dret Penal  

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

 Dra. Marta Franch Seguer, Titular d’Universitat de Dret Administratiu 

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

 

Universitat Jaume I de Castelló 

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

 

Universidad de Granada 

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

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

 

Universidad de Murcia 

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

 

Universidade de Santiago de Compostela 

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

 

Universitat de València 

 Dr. Albert Noguera Fernández, Ajudant Doctor de Dret Constitucional 

 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid:  

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

 

Admissió de nous membres del CEDAT 

 

Durant l’any 2015 no s’ha incorporat al CEDAT cap nou membre investigador. 

 

1.2. Equip Tècnic del CEDAT 

 

 Sra. Mercè Figueras Saludes, Tècnic de Suport a la Recerca, Grup III. 



 

                                                                                                                                   Memòria d’activitat 2015 
 

12 

 

 

 Sra. Natàlia Riesenbeck Centellas, Tècnic de Suport a la Docència Informatitzada (mitja jornada, fins juliol de 2013). La substitueix la Sra. 

Yolanda Viñas. 

 Sr. Jordi Serra Calvó, Tècnic de Suport a la Recerca, Grup I. Contractat per un període de 2 anys en el marc del pojecte Ayudas para la 

Promoción del Empleo Joven e Implantación de la Garantía Juvenil en I+D+I (PEJ-2014-A-44826) del Ministeri d’Economia i competitivitat. Data 

d’incorporació: 01/02/2016. 

 

1.3. Becaris 

 

Becaris d’investigació URV 

 

a) Contractes postdoctorals: 

 

 Dr. Antonio Cardesa Salzmann. Investigador Juan de la Cierva, des de l’1 de febrer del 2014. Contracte postdoctoral finançat pel Ministeri 

d'Economia i Competitivitat. 

 Dra. Marina Rodríguez Beas. Personal Investigador d’Accés al SECTI. Data incorporació 10/07/2014. 

 Dra. Paola Villavicencio Calzadilla. Investigadora postdoctoral a temps complert. Data incorporació 11/06/2014. Data acabament 14/03/2015. 

 

b) Becaris predoctorals: 

 

 Sra. Isabel Vilaseca Boixareu. (Beca FPI Ministerio de Ciencia e Innovación). Data incorporació: 01/10/2011. Data finalització: 30/09/2015. 

 Sra. Malka San Lucas Ceballos. (Beca FI Generalitat de Catalunya). Data incorporació: 01/04/2012. Data finalització: 30/04/2015. 

 Sra. Beatriz Irene Felipe Pérez. (Beca FI-2013 Generalitat de Catalunya). Data incorporació: 01/03/2013. 

 Sr. Daniel Iglesias Márquez. Beca FPU2012. Data incorporació: 15/04/2013. 

 Sra. Lorena Martínez Hernández. (Beca FI-2013 Generalitat de Catalunya). Data incorporació: 01/10/2013. 



 

                                                                                                                                   Memòria d’activitat 2015 
 

13 

 

 

 Sra. Thays Ricarte Lopes (Beca FI-2014, Generalitat de Catalunya. Data d’incorporació: 01/04/2014). 

 Sra. Stephanie Ascencio Serrato (Beca Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Gobierno de México. Data incorporació: 

01/09/2014). 

 Sr. Jerónimo Basilio Mateus (Beca FPI Ministerio de Ciencia e Innovación. Data d’incorporació: 01/09/2015). 

 Sra. Itzel Ramos Olivares (Beca Predoctoral del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Gobierno de México. Data incorporació: 

01/09/2015). 

 

c) Becaris Erasmus en practiques: 

 

En el marc del Conveni Erasmus amb la Universitat de Sassari (Itàlia), durant l’any 2015 ha realitzat pràctiques al CEDAT: 

 Elisa Luridana, Università degli Studi di Sassari (durada de l’estada: de l’11/05/2015 al 30/09/2015). 

 

d) Beques de projecte: 

 

 Sra. Sandra Ramos García. Període de vigència: 01/05/2015 al 30/04/2016. Projecte: 2010PFR-URV. 

 Sra. Sílvia Carmona Garias. Beca de suport al grup de recerca “Territori, Ciutadania i Sostenibilitat” (40h. Setmanals). Període de vigència: 

13/07/2015 a 11/06/2016. 

 Sra. Màriam Lutfi Royo. Beca de suport al grup de recerca “Territori, Ciutadania i Sostenibilitat” (20h. Setmanals). Període de vigència: 

01/12/2015 a 31/12/2016. 

 

e) Beques d’assistent docent: 

 

 Sra. Ana Maria Drago Sorolla. 1516ADDP4 - Beca d'assistent docent per al Departament de Dret Públic. Període de vigència: 01/12/2015 a 

31/05/2016. 
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f) Becaris de pràctiques externes al CEDAT: 

 

Durant el curs 2014-15 al CEDAT li han estat assignats tres alumnes del Grau en Dret per a la realització de pràctiques externes (durada: 135 

hores): 

 Sr. Víctor Álvarez López. Període: 02/02/2015 a 25/05/2015. 

 Sra. Sandra Cristina Marcos Vidal. Període: 02/02/2015 a 25/05/2015. 

 Sra. Lorena Checa Serrano. Període: 02/02/2015 a 25/05/2015. 

 

1.4. Passanties i estades de recerca 

 

 El CEDAT ha acollit la Dra. Danielle Annoni, Coordenadora do Observatorio Direitos Humanos-Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil), 

des del dia 10 de desembre de 2015 fins al 28 de febrer de 2016. Àmbits de recerca al CEDAT: Investigació sobre els refugiats ambientals en un 

projecte finançat per la Fundación Carolina i la URV, titulat: "Refugiados climáticos: la aplicación de los tratados de derechos humanos a los 

migrantes ambientales desde otra mirada". 

 La Dra. Marta Oller, Professora de Dret Administratiu de la Universitat Jaume I de Castelló, ha realitzat una estada de recerca al CEDAT des del 

27 de maig fins al 8 de setembre de 2015. Àmbits de recerca al CEDAT: l’'ordenació del sòl industrial i la participació de la ciutadania en la 

protecció del medi ambient. 

 La Sra. Alina Boradina, Estudiant del Master of Legal Sciences, Lecturer, Department of Customs, Fiscal and Environmental law of Al-Farabi 

Kazakh National University ha realitzat una estada de recerca al CEDAT del 29 de setembre fins al desembre de 2015. Àmbits de recerca al 

CEDAT: estudi del règim jurídic de les aigües subterrànies a Kazakhstan i l'estudi comparat a Europa. 
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1.5. Investigadors convidats 

 

 La Dra. Rosangela Cavallazzi, professora de la Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil) va imparitr el seminari: “Desafios da Cidade 

Standard: blindagens ao direito à cidade. Patrimônio e paisagem no Morro da Conceição RJ”, el dia 12 de feber de 2015. 

 

 La Dra. Melisa Powers, professora associada a Lewis & Clark Law School, Portland (Oregon, EUA) va impartir el seminari titulat: “La 

transformación a la energía verde en los Estados Unidos y en la Unión Europea ¿Qué podemos enseñar a los demás?”, el dia 9 de març de 

2015, al Seminari 1. 

 

 El Dr. Garrett Wallace Brown, Department of Politics at the University of Sheffield, Coordinator of the Centre for Political 

Theory and Global Justice (CPGJ), va impartir el seminari: “Global Food Justice””, el dia 11 de maig de 2015, al Seminari 

1.  

 

2. Seu i adreces de contacte 

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

2ona planta). 

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

L’adreça comuna dels becaris del CEDAT és: becaris.cedat@urv.cat 

El gener de 2012 es va crear una pàgina de Facebook i Twitter del CEDAT. Aquests en són els enllaços: http://www.facebook.com/pages/CEDAT-

Centro-de-Estudios-en-Derecho-Ambiental-de-Tarragona/348465681848718?ref=ts 

https://twitter.com/cedaturv 

 

 

mailto:cedat@urv.cat
mailto:becaris.cedat@urv.cat
https://twitter.com/cedaturv
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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, i publicacions i papereria (Núm: 008758691). 

 

3.2. Pàgina Web 

 

El 2008 es va crear el web del CEDAT i es va adquirir el domini cedat.cat. L’adreça del web és: www.cedat.cat. Durant l’any 2015 s’han rebut 12768 

visites des de 107 països.  

Durant el 2010 es va construir l’intranet del CEDAT així com el web de la Revista Catalana de Dret Ambiental, www.rcda.cat. Durant el 2015 el web 

d’aquesta publicació ha rebut 9236 visites des de 107 països. 

 

3.3. Butlletí electrònic 

 

El butlletí del CEDAT és mensual i surt el dia 15 de cada mes, onze cops a l’any, perquè el mes d’agost no es publica. El butlletí inclou novetats 

normatives, notícies, jurisprudència, i una agenda amb convocatòries de Seminaris, Jornades, etc. S’edita en llengua catalana i castellana. Es 

distribueix de manera gratuïta mitjançant subscripció. Durant l’any 2015 s’han publicat els butlletins núm. 63 a núm. 73.  

Els butlletins es poden consultar a http://cedat.cat/butlleti/index.php 

 

3.4. Impacte en els mitjans de comunicació i xarxes socials 

 

El CEDAT ha aparegut en els següents mitjans de comunicació i xarxes socials durant el 2015: 

http://www.cedat.cat/
http://www.rcda.cat/
http://cedat.cat/butlleti/index.php
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L’empresa Repte Territorial, SC va fer un post al seu Facebook el dia 10 de febrer de 2015, on exposava que fa set anys que col·labora 

habitualment en el Màster Universitari en Dret Ambiental i que aquest any havien fet la darrera sessió ja que a partir del curs 2015-16 el màster 

passaria a ser virtual. 

El Consell de Govern de la URV, en la sessió de 26 de febrer de 2015, acorda renovar el Contracte Programa amb el Centre d’Eestudis de Dret 

Ambiental de Tarragona (CEDAT). Notícia publicada a URV Activ@ (diari digital de la URV) el dia 27/02/2015. 

El Dr. Antoni Pigrau Catedràtic de Dret Internacional Públic i Director del CEDAT, ha estat nomenat vicepresident de l’Institut Català Internacional per 

la Pau, per part de la Junta de Govern de la qual forma part. Notícia publicada a URV Activ@ (diari digital de la URV) el dia 09/03/2015. 

La Dra. Susana Borràs, professora del Departament de Dret Públic i membre investigador del CEDAT rep el premi a la Innovació Social de la 

Fundació Plataforma Educativa amb el Projecte d’Horts Socials, a la URV. Notícia publicada a URV Activ@ (diari digital de la URV) el dia 

27/04/2015. 

El Dr. Antoni Pigrau i Solé, Catedràtic de Dret Internacional Públic i Director del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) va 

intervenir en el Debat al voltant de la Nova Encíclica del Papa Francesc sobre el medi ambient que es va celebrar el dia 25 de juny de 2015, al 

Centre Tarraconense El Seminari. Publicat pels Mitjans de Comunicació Social de l’Arquebisbat de Tarragona el dia 19 de juny de 2015. 

El Sr. Jordi Prades, exalumne del Màster Universitari en Dret Ambiental, defensa la tesi doctoral titulada: “La mediatització del conflicte ambiental. El 

cas de les Terres de l’Ebre”, en el Marc del Programa Marti Franqués d’ajuts a la investigació. Notícia publicada a URV Activ@ (diari digital de la 

URV) el dia 26/10/2015. 

El Dr. Mario Ruiz, professor del Departament de Dret Públic i membre del CEDAT, ha estat nomenat director de dues revistes científiques de 

Filosofia de Del Dret: “Anuario de Filosofía del Derecho” i “Cuadernos Electrónicos de Flilosofía del Derecho”. Notícia publicada a URV Activ@ (diari 

digital de la URV) el dia 2/12/2015. 

El Dr. Antoni Pigrau, catedràtic de Dret Públic i Relacions Internacionals, va ser escollir el dia 11 de desembre nou degà de la Facultat de Ciències 

Jurídiques. El nou equip deganal està format per: la vicedegana, Àngels Galiana; secretària de la facultat, Teresa Franquet; responsable de 

l’ensenyament de Dret, Núria Torres; Responsable de Relacions Laborals i Ocupació, Catalina Jordi i responsable de l’ensenyament de Treball 

Social, Ramona Torrens. Notícia publicada a URV Activ@ (diari digital de la URV) el dia el dia 16/12/2015. La noticia també s’ha publicat al Diari de 

Tarragona i al Diari Més. 
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4. Fons bibliogràfic 

 
Entre els anys 1993 i 2015, 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. 
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III. RELACIONS INSTITUCIONALS 

 

1. Trobades institucionals 

 
Durant el 2015 es poden destacar les següents trobades: 

 

 El dia 26 de gener de 2015 el Dr. Pigrau es va reunir amb el Dr. Josep Manuel Ricart, Vicerector de Política Científica i de Recerca, per 

parlar del Contracte Programa del Cedat (tancament 2014 i renovació), del programa de beques del Màster i del CEDAT, de la Base de 

Dades Hein Online i alguns problemes relacionats amb la gestió econòmica (retard pagament Hein Online, congrés IUCNAEL, Recursos 

Alliberats Ejolt).  

 Durant el mes de juny el Dr. Pigrau es va reunir amb el Dr. Josep Manuel Ricart per parlar de diversos temes, de la Revista Catalana de 

Dret Ambiental i de les quotes de la IUCNAEL. També es va reunir amb el Sr. Ignasi Salvadó en relació a temes del congrés IUCNAEL i 

recursos alliberats del projecte EJOLT. 

 El dia 8 d’octubre el Dr. Pigrau es va reunir amb el Dr. Josep Manuel Ricart, vicerector de Política Científica i de Recerca per parlar del 

desbloqueig de fons del congrés IUCNAEL, del desbloqueig de recursos alliberats, del finançament de la RCDA i de la quota anual de la 

IUCNAEL.  

 El dia 25 de novembre, el Director es va reunir amb el Dr. Josep Manuel Ricart, el Dr. Jordi Tous i el Dr. Mario Ruiz, per tal per parlar de 

la signatura del Conveni de la Càtedra CEDAT i d’alguns aspectes de la gestió de la Càtedra i del Centre de recerca CEDAT.  

 

2. Convenis de la URV impulsats pel CEDAT  

 

Durant el 2015 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 la Diputació de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili en temes de Dret Ambiental. Signat el dia 28 de 

setembre de 2015. (Premi Josep Miquel Prats Canut).  
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- Addenda de pròrroga del Conveni de Col.laboració entre el Derpartament 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 26 de gener de 2015  

- Conveni Marc de Col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i la Università del Salento. Signat el dia 7 de gener de 2015. 

- Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili, la Fundació URV i la Fundació Tarragona 2017 per al desenvolupament de la Càtedra d’Estudis 

de Dret Ambiental de Tarragona Alcalde Pere Lloret (Pendent de signatura). 

- Conveni Marc de Col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i Estudi Jurídic Ambiental SLP-Terraqui. Ratificat pel Consell de Govern el 

16 de juliol de 2015. 

- Conveni Marc de Col·laboració entre la URV i la Universidade Estadual de Londrina (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 (http://www.iucnael.org). La IUCN va confirmar l’admissió de la URV el 27 de gener de 2009. 

L'Acadèmia és una xarxa internacional dels departaments jurídics de les universitats i de les facultats de dret que es dediquen a l'ensenyament del 

dret ambiental i la recerca. Té una Secretaria a nivell mundial localitzada per la Facultat de Dret de la Universitat d'Ottawa. Compta amb l'adhesió de 

152 universitats i centres de recerca de tot el món i amb la participació de més de 500 professors de dret ambiental. 

Per ser admesa, una Universitat ha d’acreditar: 

(1) Tenir un o més professors de Dret, membres permanents del seu departament de dret, l'escola o facultat, especialitzats en l'ensenyament d'una o 

més matèries de dret ambiental; 

(2) Ensenyar, de forma regular, dos o més de les següents matèries: Dret ambiental nacional, subestatal o estatal, Dret Ambiental Comparat, Dret 

Ambiental Internacional, o d'altres temes d'interès en el dret ambiental; 

(3) Tenir un o més professors que hagin publicat a una revista de dret ambiental articles o llibres sobre dret ambiental; 

http://www.iucnael.org/
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(4) El compromís de donar suport a la participació d'un o més dels seus especialistes en dret ambiental en la recerca en col•laboració i en el foment 

del reforçament de l'Acadèmia. 

La Dra. Maria Marquès i Banqué és membre i copresidenta del Teaching and Capacity Building Committee de la IUCN Academy of Environmental 

Law. 

El CEDAT ha assumit l’elaboració dels informes relatius a Espanya que es publiquen a l’IUCN Academy of Environmental Law e-Journal 

(http://www.iucnael.org/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=75&lang=en. D’altra banda la IUCNAEL participa en el Consell 

Assessor de la Revista Catalana de Dret Ambiental a través de dos dels seus membres. 

En el Col·loqui Anual de la IUCNAEL celebrat a Sudàfrica el mes de juliol de 2011 es va designar la Universitat Rovira i Virgili com a seu de l’edició 

del Congrés anual de l’IUCNEAL corresponent a l’any 2014. El CEDAT va organitzar el 12th IUCN Academy of Environmental Law Colloquium a la 

URV, sobre el tema Energy for a Fair Society on a Safe Planet, des del dia 30 de juny fins al 4 de juliol de 2014 (http://www.iucnael2014.cat). 

 

Centre de Recherche en Droit Public de la Université de Montréal 

 

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

 

Observatorio de Políticas Ambientales 

 

El 2012 es formalitzà la participació del CEDAT a l’Observatorio de Políticas Ambientales. Dos membres del CEDAT, la doctora Lucía Casado i el Dr. 

Josep Ramon Fuentes i Gasó, es van integrar al Grup de Treball de l’Observatori coordinat pel Dr. Fernando López Ramon, Catedràtic de Dret 

Administratiu de la Universidad de Zaragoza. 

Aquest Observatori és un projecte de recerca permanent integrat actualment per 47 professors de 30 universitats diferents, que realitza anàlisis 

anuals independents de les polítiques ambientals de les comunitats autònomes i dels ens locals en el seu context estatal, comparat, europeu i 

internacional. 

Fruit d’aquesta tasca de recerca, cada any es publiquen per l’editorial Thomsom-Aranzadi els estudis realitzats en el marc de l’Observatori. Fins ara 

ja s’han publicat els estudis corresponents al període 1978-2006 i a les anualitats 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015. 

Col·laboren amb l’Observatori el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, i el Centro Internacional de Estudios de Derecho 

Ambiental (CIEDA), que depèn del Ministeri d’Educació i Ciència. També presta el seu suport a l’Observatori per a l’organització material, la 

Fundación Ecología y Desarrollo. 

http://www.iucnael.org/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=75&lang=en
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En el marc d’aquest Grup de Treball, els professors Lucía Casado i Josep Ramon Fuentes s’encarreguen de l’elaboració d’un informe anual sobre 

l’actuació de l’Administració local en matèria de protecció del medi ambient. 

 

Xarxa Ecover 

 

El CEDAT ha participat a la Xarxa ECOVER “Mercado y medio ambiente. Propuestas jurídicas para una economía verde”, coordinada per Francisco 

Javier Sanz Larruga, Catedàtic de Dret Administratiu de la Universidad de A Coruña, i reconeguda mitjançant Resolució del Conselleiro de Cultura, 

Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia de 8 de octubre de 2014, per la qual es concedeixen ajuts per a la consolidació i 

estructuració d’unitats de recerca competitives del Sistema universitari de Galícia, convocades mitjançant l’Orden de 14 de maig de 2014 (DOG núm. 

199, de 17 d’octubre de 2014). Aquesta xarxa ha tingut una durada de dos anys (2014 i 2015). 

Aquesta xarxa està integrada per diferents grups i centres de recerca especialitzats en l’àmbit de la protecció del medi ambient, especialment des 

d’una perspectiva jurídica: G-00257. Derecho Público Global, Universidade da Coruña, Campus de Coruña, www.derechopublicoglobal.es 

(Responsable Javier Sanz); GI-2077. Red de Investigación en igualdad, derechos y estado social, Universidade de Santiago de Compostela, 

Campus de Santiago, http://www.redearmela.org (Responsable Alba Nogueira); GI-1876. Derecho financiero y tributario, Universidade de Santiago 

de Compostela, Campus de Santiago (Responsable: Cesar García Novoa); HI13. Valores, Dereito e Estado no inicio do SXXI, Universidade de Vigo, 

Campus de Ourense (Responsable: Roberto Bustillo); Centro de Investigación de Inteligencia Territorial C3it, Universidad de Huelva, 

http://www.ole.uhu.es/ (Responsable: Manuela Mora); Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona Alcalde Pere Lloret (CEDAT). 

http://www.cedat.cat (Responsable: Lucía Casado); SGR-294 Grup de recerca consolidat “Territori, ciutadania i sostenibilitat”, Universitat Rovira i 

Virgili (Responsable: Lucía Casado);  Grupo de Investigación “Procedimientos administrativos de gestión de riesgos”, Universidad de Navarra 

(Responsable: Ángel Ruiz de Apodaca); E025-03. “Bioderecho: derecho, ética y ciencia”, Universidad de Murcia (Responsable:  Blanca Soro); Jean 

Monnet Chair “Trade and environment in the EU” (www.tradevenvironment.eu) (Responsable: Nicolas de Sadeleer). 

 

Premi científic en homenatge al Professor Josep Miquel Prats Canut 

 

Josep Miquel Prats Canut, catedràtic de dret penal de la Universitat Rovira i Virgili fins a la seva mort el 2003, va ser un dels impulsors principals del 

que avui és el CEDAT. En els primers anys de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, el professor Prats, juntament amb 

altres col·legues de l'equip directiu inicial, com els professors Vernet i Pigrau, va impulsar l'estratègia d'especialització en aquest àmbit del 

coneixement, la qual cosa constituïa una novetat en les facultats de dret espanyoles. 

http://www.redearmela.org/
http://www.cedat.cat/en/qui_som/pere_lloret.php
http://www.cedat.cat/
http://www.tradevenvironment.eu/
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Des d'aleshores, l'activitat en relació amb el dret ambiental en la Facultat no ha parat de créixer, tant en el camp de la recerca, com en el de la 

docència, amb el protagonisme destacat del màster en dret ambiental, que va començar a impartir-se fa més d'una dècada, així com en la de la 

tercera missió, amb diferents línies de desplegament. Els membres del CEDAT han conservat sempre la memòria del que va ser un dels seus 

impulsors inicials i, per això, han acollit molt favorablement la iniciativa de la Diputació de Barcelona per a la creació del Premi Josep Miquel Prats 

Canut a la millor tesi doctoral en dret ambiental de l'any, la primera edició del qual es va convocar a finals de 2015 en relació amb les tesis 

defensades durant el curs 2014-2015. 

D'aquesta manera, la memòria del Professor Prats Canut s'uneix a la promoció de l'excel·lència en la recerca en aquest terreny, amb l'objectiu de 

distingir a aquells investigadors novells la tesi doctoral dels quals, en l'àmbit del dret ambiental, constitueixi una aportació significativa en el 

desenvolupament de la disciplina en les seves diverses facetes, amb atenció particular a les línies de recerca prioritàries que desplega el CEDAT. 

Aquest Premi suposa un pas més en la consolidació del CEDAT com a institució acadèmica de referència en l'àmbit del dret ambiental, al mateix 

temps que un estímul per als investigadors d'aquest àmbit en les Universitats espanyoles. 

En la primera edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en dret ambiental, ha obtingut el Premi la tesi presentada per Ángela 

María Amaya Arias, amb el títol “El principio de no regresión en el Derecho ambiental”, dirigida pel Dr. Antonio Embid Irujo i defensada a la Facultat 

de Dret de la Universitat de Saragossa; i l’accèssit, la tesi presentada per Fernando Vicente Dávila, amb el titol “Evaluación de impacto ambiental 

transfronteriza entre España y Portugal”, dirigida pel Dr. Gonzalo Méndez Martínez i per la Dra. Teresa Fidélis da Silva, i defensada a la Facultat de 

Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Vigo. 
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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 de Graduat Superior en Dret Ambiental (que s’impartia des del curs    

2002-2003). 

El Dr. Jordi Jaria va ser-ne el Coordinador els cursos 2006-2007 i 2007-2008. La Dra. Susana Borràs n’és la 

coordinadora des d’aleshores. 

El curs 2014-2015 ha entrat en funcionament el nou pla d’estudis que configura el Màster Universitari en Dret 

Ambiental com una titulació on-line. 

El nou Màster consta de 120 crèdits ECTS, impartits en dos cursos acadèmics. La formació és a distància, a 

través de la plataforma virtual Moodle,amb la possibilitat de realitzar l'últim quadrimestre del segon curs en la 

modalitat presencial, amb la finalitat de potenciar al màxim el desenvolupament de les habilitats en el camp de 

la recerca en Dret ambiental, afavorint la transició dels estudis de Màster als de doctorat, gràcies a la 

possibilitat d'estar en contacte permanent amb els investigadors del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de la 

URV (CEDAT) i de l’accés a la seva biblioteca especialitzada en Dret Ambiental. 

 

1.1.1. Nous Alumnes 

 

Durant el curs 2015-2016 s’ha assolit el nombre de 36 estudiants matriculats al Màster Universitari en Dret Ambiental (34 del Màster en Dret 

Ambiental 2014 i 2 del Màster en Dret Ambiental 2010), dels quals 29 són nous alumnes. 
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Durant el curs 2015-2016 s’ha assolit el nombre de 13 estudiants estrangers matriculats al Màster Universitari en Dret Ambiental, dels quals 6 

(procedents de l’Argentina, Colòmbia, l’Equador, França i Itàlia) són estudiants de nou accés. 

 

1.1.2. Ajuts, beques i premis 

 

El Màster Universitari en Dret Ambiental es beneficia del programa de beques de postgrau de la URV, que inclou beques d’estudis i/o de mobilitat. 

Els alumnes del Màster poden accedir també a altres programes de beques de postgrau del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació o de l’Agència 

Catalana de Cooperació. 

Finalment, el Màster Universitari en Dret Ambiental pot oferir beques d’estudis gràcies al suport de diversos ajuntaments de les comarques de 

Tarragona, materializat en convenis de col·laboració que gestiona el Departament de Dret Públic. 

Durant el curs acadèmic 2015-16, set estudiants del Màster s’han beneficiat dels ajuts CEDAT en concepte d’ajut de matrícula. A banda, dues 

alumnes més s’han beneficiat de l’ajut de la Diputació de Barcelona en el marc del Programa Josep Miquel Prats Canut d'ajuts a l'estudi del Màster 

universitari en dret ambiental de la URV. 

 

1.1.3. Activitats del Màster 

 

1.1.3.1. Acte de cloenda i altres actes públics 

 

- Acte de Cloenda del Curs Acadèmic 2014-2015. Conferència a càrrec del Dr. 

Fernando López Ramón, Catedràtic de Dret Administratiu de la Universidad de 

Zaragoza i Director del Observatorio de Políticas Ambientales, amb el títol “El estado 

de las políticas ambientales en España”. Dia 8 de juny de 2015,a la Sala de Juntes 

del Campus Catalunya. 

- Acte de presentació del Programa Josep Miquel Prats Canut d’ajuts a l’estudi del Màster Universitari en Dret Ambiental de la URV i del Premi Josep 

Miquel Prats Canut a la millor tesi en dret ambiental. Conferència impartida pel Dr. Gonzalo Quintero Olivares, Catedràtic de Dret Penal de la URV, 

amb el títol “La responsabilitat penal de l’empresa en matèria ambiental”. Dia 13 d’octubre de 2015, a la Sala de Juntes del Campus Catalunya. 
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1.1.3.2. Activitat acadèmica 

 

1.1.3.2.1. Assignatures impartides 

 

Durant el curs 2014-2015 es va implantar el nou pla d’estudis del Màster per al primer curs (en línia), i va conviure amb el pla en extinció 

(2010), que s’aplicava als alumnes de segon curs (presencial). Les assignatures corresponents al segon curs del pla d’estudis (2010), 

impartides per darrera vegada el curs 2014-2015 són les següents: 

 

 

 

Segon curs 
Codi  Assignatura Crèdits 

15615123 Anàlisi i Gestió del Conflicte Ambiental 3 
15615114 Dret d’Aigües 4,5 
15615113 Gestió de la qualitat ambiental i responsabilitat corporativa de l’empresa 4,5 
15615115 Dret de la contaminació 3 
15615116 Dret de l’energia 4,5 
15615117 Dret dels residus 3 
15615118 Fiscalitat ambiental 3 
15615119 Protecció del medi natural 3 
15615120 Dret Penal ambiental 3 
15615121 Introducció a la tecnologia ambiental 4,5 
15615122 Seminaris 4,5 
15615124 Pràctiques I (Itinerari professionalitzador) 4,5 
15615125 Pràctiques II (Itinerari professionalitzador) 4,5 
15615126 Metodologia de la investigació jurídica (Itinerari de recerca) 3 
15615127 Tècniques d’investigació (Itinerari de recerca) 3 
15615301 Treball de fi de Màster (Itinerari professionalitzador) 9 
15615302 Treball de fi de Màster (Itinerari de recerca) 12 
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Per al curs 2015-2016 només es preveu la docència de les assignatures del nou pla, mentre que les del pla extint tan sols seran objecte de tutories i 
examen. 

 
Les assignatures que s’imparteixen a partir de l’entrada en vigor del nou pla d’estudis (2014) per al Màster (en línia) són les següents: 
 
 

 

Primer Curs 

Codi  Assignatura Crèdits 

Anual 

15675112 Metodologia i Tècniques d’Investigació jurídica 6 
Primer quadrimestre 

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

Segon quadrimestre 

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

 

Segon curs 

Codi  Assignatura Crèdits 

Anual 

15675117 Seminaris 4 
Primer quadrimestre 

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

Segon quadrimestre 

15675118 Clínica Jurídica Ambiental 9 
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15675401 Pràctiques Externes 9 
15675301 Treball de Fi de Màster 12 

Complement de formació (anual) 

15675201 Assignatura 0: Introducció al Dret 4 

 

1.1.3.2.2. Sortides de Camp 

 

Les sortides de camp són una activitat d’aprenentatge complementària a la formació teòrica de l’alumnat, que els hi permet familiaritzar-se amb el 

funcionament de diverses instal·lacions, empreses i altres centres dedicats a la gestió ambiental. 

Tenen la finalitat de permetre a l’alumnat aprofundir en l'estudi de temes específics a nivell pràctic, relatius a la protecció i gestió ambiental, 

mitjançant l’observació sobre el terreny. L’alumnat té l’oportunitat de treballar i observar els aspectes de caràcter més tècnics i tecnològics de la 

intervenció pràctica sobre el medi ambient. 

Al llarg del curs acadèmic, es realitzen diferents sortides de camp i visites d'estudi a instal·lacions, empreses i a esdeveniments de singular 

rellevància per a completar la formació de l’alumnat. 

 

Curs acadèmic 2014-2015: 

 

Durant el curs acadèmic 2014-15 s’ha realitzat una sortida de camp.  

Assignatura: Seminari “ Mobilitat urbana responsable. Un concepte clau en l’ordenació de la ciutat Intel.ligent” 

Professor:  Sr.Jordi Escolà Rovira  

Data: 04/05/2015 

Lloc de la sortida: Tarragona Ciutat 

Breu descripció de la sortida:  

Recorregut en grups per la ciutat de Tarragona, per tal d’observar, identificar, avaluar i contextualitzar els diferents aspectes associats a la mobilitat 

urbana en relació al segment considerat; mobilitat en bicicleta, mobilitat en transport públic, mobilitat en vehicle privat i mobilitat a peu.  

La sortida de camp es complementa amb l’exposició en públic dels aspectes de major rellevància i la seva discussió de forma conjunta. 
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Finalment, en les diferents exposicions es detalla el context tècnic i jurídic en el marc de l’actual normativa en matèria de mobilitat urbana, orientada 

preferentment a la consecució dels objectius establerts per a l’anomenada mobilitat sostenible. 

 

 

1.1.3.2.3. Pràctiques externes  

 

Durant el curs 2014-2015, s’han realitzat les pràctiques curriculars en les següents entitats: 

 BNA, SL. Període de practiques: 06/07/2015 a 28/08/2015. 

 

Durant el curs 2014-2015, tres estudiants han realitzat pràctiques extracurriculars a les següents entitats: 

 Ajuntament de Tarragona. Període de pràctiques: 17/11/2014 a 31/12/2014 i 16/02/15 a 31/07/2015.  

 CTAIMA SL. Outsourcing and consulting. Període de practiques: 01/09/2014 a 31/12/2014. 

 LAVOLA 1981 SA. Període de practiques: 12/01/2015 a 27/02/2015 i 02/03/2015 a 26/03/2015. 

 

Durant el curs 2014-2015, una alumna ha realitzat una visita d’estudis internacional: 

 Myeloma Patients Europa AISBL (MPE). Brusel.les. Període de l’estada: 15/08/2015 a 15/02/2016. 

 

1.1.3.2.4. Clínica Jurídica Ambiental  

 
En el marc de la Clínica Jurídica Ambiental, durant l’any 2015 es va treballar en el cas: Queixa a la Comissió Europea en relació amb el Pla de la 

Conca de l’Ebre. Client: Plataforma de Defensa de l’Ebre. El dia 19 de març de 2015 es van presentar al·legacions davant la Comissió Europea. 
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1.1.3.2.5. Acció tutorial i de coordinació  

 
Sessions de coordinació 

Al llarg del curs acadèmic es realitzen sessions grupals amb la coordinació del Master amb l’objectiu de poder analitzar el transcurs del curs i poder 

resoldre qualsevol tipus de dubte o incidència que pugui sorgir o atendre també qualsevol sugerimen de l’alumnat. Aquestes sessions van dirigides 

tant a l’ alumnat de primer, com de segon curs de Màster. 

Aproximadament, es celebra una sessió de coordinació cada quadrimestre a l'Aula General de Coordinació del Moodle pels estudiants del Pla 

d'Estudis 2014 i, pel estudiants del Pla d'estudis 2010, de forma presencial al Seminari 1, 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 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. 
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Pla d’Acció Tutorial (PAT) 

L’interès per l’elaboració d’un PAT en el Màster Universitari de Dret Ambiental de la Facultat de Ciències Jurídiques neix com una necessitat per tal de 

donar respostes a alguns dels reptes que es plantegen pels seus estudiants, sobretot pels nouvinguts. 

L’objectiu és millorar l’atenció als estudiants, en el sentit d’introduir actuacions dirigides vers un tracte o relació més personal i individualitzada. L’atenció a 

les diferents fases de transició, en ocasions, a una nova universitat i la inserció al mercat laboral constitueixen indicadors de qualitat i competitivitat de les 

universitats catalanes. Així mateix, l’alt volum d’alumnes procedents d’altres països que volen cursar el nostre Màster, exigeix un suport addicional 

d’orientació i recolzament en diversos aspectes, respecte als alumnes nacionals. 

El PAT aplicat als estudis de Màster planteja tot un repte innovador de la Facultat de Ciències Jurídiques, atès que no existeix a la URV una experiència 

prèvia que pugui donar resposta a les necessitats dels estudiants de Màster. 

A tot això, s’uneixen els reptes derivats de la creació d’un Espai Europeu d’Ensenyament Superior i d’un Espai Europeu de Recerca, així com l’adopció dels 

pressupostos educatius que porten implícits, tant en la docència com en la recerca i que requeriran a curt termini generar un sistema de recolzament a 

l’estudiant que el permeti convertir en el veritable protagonista del seu procés de formació. 

La figura del tutor i la seva acció coordinada dins d’un pla d’actuació col·legiada ha de convertir-se en l’element clau d’aquest sistema de recolzament. En 

efecte, aquestes tutories periòdiques i coordinades permeten implementar un procés de caràcter formatiu, orientador i integral desenvolupat pel professorat 

del Màster amb la finalitat d’acompanyar i d’orientar a cada estudiant en tot el seu procés formatiu. 

 

1.1.3.3. Treballs finals i publicacions del Màster  

 

Els treballs de fi de màster defensats durant el curs 2014-2015 han estat els següents: 

 “La consulta previa a los pueblos indígenas como mecanismo a su libre determinación en el nuevo texto constitucional Boliviano aplicado en 

el conflicto del territorio indígena en el Parque Nacional Isidoro Secure-Tipnis”. 

 “La protección de la calidad del aire en el marco de la Smart City: Barcelona”. 

 “La divulgació del canvi climàtic en la societat de la comunicació de risc global: el paper dels científics”. 

 “La transformación espiritual del jurista: la crisis ambiental como una crisis de conciencia humana”. 

 “La caça: canvis proposats en la normativa vigent per a una major sostenibilitat de l’activitat”. 

 “Análisis jurídico del incidente Probo Koala, Costa de Marfil, agosto 2006: una visión práctica”. 

 “Evolución de las políticas de las energías renovables en la Unión Europea y España”. 
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 “La seguridad energética y su influencia en las políticas ambientales”. 

 “Aproximació jurídica teórico-pràctica a la problemàtica de la protecció dels desplaçats ambientals”. 

 “Retos de la protección jurídica de las comunidades campesinas en los conflictos socioambientales en América Latina”. 

 

1.1.4. Activitats dels alumnes 

 

1.1.4.1. Associació 

 

El 27 de novembre de 2009, un grup d’alumnes i antics alumnes del Màster en Dret Ambiental van decidir crear l’ Associació d’Alumnes i Exalumnes 

de Dret Ambiental de Tarragona (AAEDAT).  

La primera Directiva es va encarregar de la redacció dels estatuts de l’AAEDAT i va efectuar els tràmits legals de constitució i registre de l'associació 

davant els òrgans de l'administració corresponents, així com al registre d'associacions i grups d'estudiants de la URV, per tal d’iniciar les seves 

activitats. Una vegada constituïda legalment l'associació, al març de 2010, es va determinar un projecte d'activitats de l’AAEDAT i es va presentar 

una sol·licitud d'ajuts econòmics per a associacions d'estudiants de la URV. L’ajut els va ser concedit, fet que va facilitar la realització de les primeres 

activitats.  

Per posar-se en contacte amb la directiva es va crear un compte de correus de l'associació: aaedat@gmail.com.  

Entre les activitats realitzades durant l’any 2015 destaquen les següents: 

 

a) Green Sessions  

L’activitat anomenada Green Sessions consisteix en la presentació de documentals internacionals que promouen la difusió dels assumptes 

relacionats amb els drets humans i el medi ambient en diferents països. Cada presentació se centra en un tema específic, per tal que els estudiants 

del Màster i els socis de l’AAEDAT puguin donar a conèixer assumptes socials i ambientals dels països d’on procedeixen. 

Presentació del documental "Disruption Climate Change". 

El dia 7 de maig, es va dur a a terme la presentació del documental “Disruption Climate Change”, a càrrec de Stephanie Ascencio, advocada i 

investigadora predoctoral del CEDAT. La projecció es va fer al Seminari 1 de la Facultat. 

b) Col·laboració en el projecte educatiu “Jocticia” 
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Una de les activitats en què ha col·laborat el CEDAT és el projecte educatiu Jocticia Ambiental: El debat 

per l’educació socioambiental. I- Waste: L'Altra Cara De la Tecnologia”. Aquest projecte, format per un grup 

interdisciplinar i interinstitucional, va néixer al CEDAT en coordinació amb l’Institut de Tarragona i pretén 

despertar l’interès i la reflexió dels joves al voltant de temes ambientals i socials de l’actualitat i vincular els 

coneixements generats en el CEDAT amb diferents nivells educatius.  

Aquest projecte té com a finalitat contribuir en la lluita contra la desproporcionada distribució dels beneficis 

i les conseqüències de l’explotació dels recursos naturals, a través de l’educació dels estudiants de 

secundària mitjançant la presentació de la informació de manera atractiva i interessant; l’anàlisi dels 

conflictes socioambientals que reflecteixen les injustícies de l’actual sistema de producció i la relació entre els hàbits de consum de la població amb 

la seva proliferació i permanència i l'ús de diverses estratègies didàctiques, perquè l'alumnat esdevingui un agent de canvi. 

La coordinadora de l’activitat és Stephanie Ascencio, doctoranda del CEDAT i actual Vicedirectora de l’AAEDAT. A més de la doctoranda, altres 

membre de l’AAEDAT van col·laborar activament en la creació d’aquesta guia didàctica, especialment en el desenvolupament dels textos de les 

activitats i en la socialització del primer esborrany, que es va realitzar el dia 28 d'octubre de 2015 en un institut de Tarragona. L’Associació va 

col·laborar amb el CEDAT en el finançament de les tasques de correcció lingüística.  

 

c) Col·loquis de medi ambient 

Els “Col·loquis de medi ambient i Llatinoamèrica” són un espai de debat i discussió de l’alumnat del Màster en Dret Ambiental, en relació a temes 

diversos de l’actualitat ambiental, sociocultural i política. Aquests col·loquis, pensats com una activitat extracurricular, estan dirigits per alumnes que 

presenten una ponència sobre un tema específic de lliure elecció, generalment del seu país de procedència. Seguidament, tots els participants 

debaten i comparteixen experiències i visions per tal d’enriquir recíprocament els seus coneixements i desenvolupar les habilitats adquirides en el 

Màster. 

Durant l’any 2015 s’han celebrat els següents col·loquis:  

 

1er Col·loqui:Sistema Nacional Ambiental - SINA de la República de Colombia 

El dia 23 de març, al Seminari 1 de la Facultat, es va celebrar el col·loqui titulat “Sistema Nacional Ambiental - SINA de la República de Colombia”, a 

càrrec de Daniel Tobón Aparicio, advocat i estudiant del Màster en Dret Ambiental de URV. L’objectiu del col·loqui era donar a conèixer el 

funcionamient i generalitats del Sistema Nacional Ambiental (SINA) a la República de Colòmbia, creat a partir de la Llei 99 de 1993, així com la seva 

composició institucional. 
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2on Col·loqui: Multinacionales Españolas en América Latina: los impactos sociambientales de la “reconquista” 

El dia 30 d’abril, a la Sala de Juntes de la Facultat, va tenir lloc el col·loqui titulat “Multinacionales españolas en América Latina: los impactos 

sociambientales de la “reconquista””, a càrrec de Daniel Iglesias Márquez, investigador predoctoral del CEDAT. 

Espanya és un dels majors inversors europeus a Llatinoamèrica i un gran nombre d'empreses espanyoles es troben operant al llarg de la regió en 

diversos sectors econòmics (energia, telecomunicacions, banca, etc.). El col·loqui va donar una visió general de l'acompliment i dels impactes 

ambientals de les activitats industrials d'aquestes empreses que operen a Llatinoamèrica. 

 

3r Col·loqui: La Reforma Agraria en Bolivia “La tierra es para quien la trabaja” 

El dia 4 de maig, al Seminari 1 de la Facultat, va tenir lloc el col·loqui titulat: “La Reforma Agraria en Bolivia “La Tierra es para quien la trabaja””, a 

càrrec de Rudy Ariel Paco Ancalle, advocat i estudiant del Màster en Dret Ambiental de la URV. L’objectiu d’aquest col·loqui era explicar el context 

històric i la necessitat que va portar a Bolívia a realitzar una Reforma Agrària, transformant l’estructura de la de la tinença i accés a la terra, per tal 

d’aconseguir la consolidació de terres treballades i eliminar el latifundisme, amb la finalitat de distribucir la terra entre camperols, indígenes i 

originaris. 

 

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

L’objectiu d’aquesta activitat és la difusió de temes d’actualitat relacionats amb el Dret ambiental, per tal que els alumnes puguin adquirir nous 

coneixements que els siguin d'utilitat per al seu enriquiment intel·lectual. Aquestes jornades són dirigides per un/a ponent de fora de la URV, que 

presenta una ponència sobre un tema ambiental específic del qual n’és un expert. Després de la ponència, s’obre el debat a tots els participants. La 

dinàmica de l’activitat permet l’enriquiment recíproc dels estudiants que intercanvien les seves experiències ambientals i desenvolupen les habilitats 

adquirides en el Màster. 

 

1ª Jornada de Dret Ambiental: Medio ambiente y energía: enseñanzas de la práctica profesional 

El dia 14 de maig, al Seminari 1 de la Facultat, va tenir lloc la I Jornada de Derecho Ambiental “Medio ambiente y energía: enseñanzas de la práctica 

profesional” a càrrec de David Sanz Pérez, soci del Despatx Garrigues (Barcelona). L’objectiu de la jornada era donar una visió teòrica i pràctica 

sobre els principals procediments o temes en què les empreses energètiques requereixen assessorament pel que fa a temes ambientals. 

Durant la jornada, els assistens van poder conèixer com s’apliquen a la pràctica determinats aspectes del dret ambiental i la seva casuística.  

 

2ª Jornada de Dret ambiental: La relación del ambiente y nuestro interior 
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El dia 18 de maig, a la Sala de Juntes de la Facultat, va tenir lloc el col·loqui: “La relación del ambiente con nuestro interior”, a càrrec d’Ana Maria 

Oliva, Doctora en Biomedicina, especialista i formadora oficial en tecnologia GDV/Bio-Well, professora de la Universitat i Directora del Instituto 

Iberoamericano de Bioelectrografía Aplicada. 

“Mi trabajo es investigar sobre los campos de energía humanos y mostrar esa realidad invisible al ojo humano donde están codificadas las claves de 

la salud y el bienestar, creando puentes entre diferentes formas de entender al ser humano, desde la ciencia hacia la consciencia”, va assenyalar 

Ana María Oliva. Durant la jornada, els assistents van poder conèixer com es relaciona el medi ambient amb el seu món interior, a través de les 

investigacions que ella ha realitzat.  

 

e) Descobrint un entorn ambiental: visita al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

Aquesta activitat vol aconseguir que els alumnes del Màster en Dret Ambiental puguin tenir una aproximació i contacte directe amb l'entorn natural 

de Catalunya per tal de poder completar la formació rebuda en les assignatures del Màster i conèixer in situ la planificació d'un espai natural protegit. 

Igualment, es pretén, en la mesura del possible, enregistrar la visita en material audiovisual per facilitar-lo com a recurs d'aprenentatge als alumnes 

virtuals del Màster, als exalumnes i als socis. 

Aquest espai natural protegit és l’únic Parc Nacional de Catalunya i compta amb un paisatge d’alta muntanya, un impressionant relleu i gran riquesa 

de fauna i vegetació. L’aigua, amb quasi 200 llacs i innumerables rierols, n’és la protagonista. La gestió dels parcs és un tema d’interès en el Dret 

ambiental relacionat amb el medi ambient. A més és un tema que s’ha estudiat en la trajectòria del Màster i, per tant, és una ocasió única per a 

conéixer de primera mà com està funcionant el sistema de gestió ambiental dels parcs i els seus instruments de planificació i gestíó. Per a dur a 

terme aquesta activitat, es va contactar per e-mail i al Facebook de l’associació d’alumnes i exalumnes del Master. A principis d’abril hi va haver una 

reunió per fixar la data  Es van trasladar en cotxe particular i un taxi autoritzat per entrar al parc els va portar pel parc.  

 

f) Concurs de gastronomia i ecologia: sabor ambiental 

Aquesta activitat buscava promoure a nivell de tota la comunitat universitària la involucració del missatge ambiental en relació amb la gastronomia, 

la despesa en recursos, la petjada de carboni o la generació de residus relacionats amb l'alimentació. Per tant, aquesta activitat no pretenia cercar 

la recepta més ecològica, sinó atansar les temàtiques ambientals tant als membres de la comunitat universitària, com als exalumnes i socis. 

El concurs va consistir en la presentació de receptes que justifiquessin alguna relació amb el medi ambient. També es va valorar la creativitat, la 

qualitat gastronòmica i l’originalitat. Els participants van enviar les seves receptes per correu electrònic adjuntant una fotografía i una justificació del 

contingut ambiental de la recepta. Als guanyadors se’ls van lliurar uns bons regal de la llibreria Abacus de 50,30 i 20 euros per al primer, segon i 

tercer lloc, respectivament. 
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g) Acte de cloenda del Màster en Dret Ambiental 2014-2015 i trobada d’alumnes i exalumnes del Màster 

Aquesta activitat va tenir com a objectiu principal celebrar el final del curs acadèmic 2014-2015, darrera edició del màster presencial. Aprofitant 

l’oportunitat es va realitzar una trobada entre els alumnes i exalumnes per tal d’integrar els estudiants i compartir experiències professionals i donar 

idea de les sortides professionals del màster per part dels exalumnes. 

L’activitat es va desenvolupar en dues parts: en primer lloc, es va dur a terme una ponència amb un convidat relacionat amb l’àmbit del Dret 

ambiental i, posteriorment, es va fer una videoconferència amb antics alumnes del Màster que estan exercint una activitat profesional en l’àmbit del 

Dret ambiental als seus països. La finalitat va ser proporcionar als actuals alumnes del Màster diferents perspectives de futur professional d’acord 

amb les experiències d’antics alumnes del Màster. Aquesta activitat va ser transmesa de forma virtual per tal que els alumnes de primer curs 

poguessin participar-hi. La coordinadora del Màster i el Director del CEDAT van pronunciar unes paraules en honor de l’esdeveniment.  

 

h) Activitat social de l’AAEDAT en el marc del Col·loqui Hispano-Mexicà: Reptes del Dret ambiental actual 

Els dies 25 i 26 de maig, en el marc del Coloquio Hispano-Mexicano: Retos del Derecho Ambiental actual, organitzat pel CEDAT i que va comptar 

amb la participació de professors i doctorands de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Mèxic), l’AAEDAT va organitzar una 

excursió per als assistents al col·loqui. La ruta va sortir del Campus Catalunya i, després d’atravessar totes les platges de Tarragona, es va visitar 

l’Espai Natural de la Punta de la Móra. Amb aquesta activitat es pretenia donar a conèixer d’una manera amena i informal les característiques de 

la província de Tarragona i l’entorn històric i natural de la ciutat. També va ser una oportunitat per interactuar i compartir idees amb els participants 

del col·loqui. 

 

i) Activitats de cooperació amb el CEDAT  

El mes de maig de 2015 l’AAEDAT va col·laborar amb el CEDAT amb el pagament dels ponents del Coloquio Hispano-Mexicano: Retos del derecho 

ambiental actual i en l’edició d’un llibre de Dret Ambiental.  

 

j) Participació al Vè Concurs interamericà de Dret al Desenvolupament Sostenible 

Entre els dies 2 i 6 de març del 2015, un equip d'estudiants de la Facultat de Ciències Jurídiques de la 

URV va participar a la ronda oral de la cinquena edició del Concurso Intermericano de Derecho al 

Desarrollo Sostenible que es va celebrar a la seu de la Fundação Getúlio Vargas, a Rio de Janeiro. 

Aquesta va ser la segona edició consecutiva que la URV participava en aquesta competició 

internacional. L'equip d'enguany estava composat per la Màriam Lutfi Royo (4t Grau de Dret), el Jordi 

Serra Calvó (Màster en Estudis Avançats en Administració i Dret Públic) i el David Pérez López (Màster en Dret Ambiental) i tutoritzat per la Isabel 
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Vilaseca Boixareu (Becària predoctoral del Departament de Dret Públic i el CEDAT). L’equip va quedar a pocs punts de classificar-se per a les 

semifinals, però tot i això va obtenir una meritòria setena posició en la classificació final. 

 

k) Organització del 1st. Tarragona International Environmental Law Colloquiu (TIEC) 

 

L’AAEDAT ha començat a col·loborar amb el CEDAT en l’organització d’un col·loqui sobre Dret Ambiental d’àmbit internacional. El 1st Tarragona 

International Environmental Law Colloquium (TIEC) se celebrarà els dies 5 i 6 de maig de 2016, a la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV. El 

Col·loqui pretén proporcionar als estudiants de màster, doctorat i acadèmics en general, un espai per presentar i discutir les seves investigacions i 

els seus avenços. A banda, servirà per crear amistats i contactes amb altres col·legues interessats en el Dret ambiental. Els temes tractats són 

amplis i están relacionats amb el desenvolupament sostenible i la justicia ambiental. La convocatòria de comunicacions ja està oberta i finalitza el dia 

31 de gener de 2016.  

El comitè organitzador rebrà les comunicacions i pòsters relacionats amb el tema general del Col·loqui, que hauran de centrar-se en qualsevol dels 

temes d’aquest llista no exhaustiva: Dret i canvi climàtic, responsabilitat ambiental, energia, pobles indígenes i Medi Ambient, Economia i medi 

ambient, Drets humans i medi ambient, justícia ambiental, ètica i governança global, gènere i medi ambient. L’idioma oficial del TIEC és l’anglès, per 

tal d’afavorir la internacionalització de l’activitat. Per tant, els resums i pòsters s’hauran de presentar en aquesta 

llengua. 

Per tal de difondre el Col·loqui s’ha creat la pàgina web https://tiec2016.wordpress.com, s’ha fet difusió mitjançant 

correu electrònic i cartells, i també s’ha publicat al bloc de l’Associació https://aaedat.wordpress.com. La 

col·laboració de l’AAEDAT amb aquesta activitat s’ha realitzat en dos vessants: d’una banda, el comité organitzador 

està format per doctorandes i doctorants del CEDAT, que alhora són membres de l’AAEDAT; i d’altra banda, s’ha 

contribuït finançant econòmicament les tasques de disseny del logo,el cartell i els fullets divulgatius.  

 

 

1.1.5. Seguiment de la qualitat del Màster  

 

El curs 2009-10 el Màster Universitari en Dret Ambiental va rebre la verificació positiva de l'ANECA.  

El 7 de setembre de 2009, en el marc de la Convocatòria d’Ajuts ICE de la Universitat Rovira i Virgili, es va concedir al CEDAT un ajut de per a 

realització del projecte: “Manual de procediments de gestió acadèmica i de millora de la qualitat docent dels estudis oficials de Màster: un objectiu 

https://tiec2016.wordpress.com/
https://aaedat.wordpress.com/
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estratègic del Màster Universitari en Dret Ambiental”. El Manual es va acabar el mes de setembre de 2010. El projecte contempla l'adopció d'un Pla 

d’acció tutorial (PAT) adaptat als estudis de Màster i la creació d'un Comitè de seguiment de la qualitat del Màster. 

El Comitè de Qualitat del Màster s’encarrega de realitzar l'avaluació interna de la qualitat de la titulació de Màster. El comitè de qualitat té un caràcter 

tècnic, centrat en l'emissió d'informes de seguiment sobre la qualitat de la titulació.  

El Comitè es va crear formalment el febrer de 2011. Des d’aleshores, s’han celebrat dues reunions, de les quals es poden destacar els següents 

resultats: 

 La implantació d’una assignatura introductòria per als estudiants de nou accés al Màster, tant pels juristes estrangers que no coneixen els 

fonaments del sistema jurídic espanyol, com pels estudiants que no són juristes. Durant el curs 2011-12, es va activar com a Assignatura 0 del 

Màster Universitari en Dret Ambiental. 

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

informatiu bàsic del Màster en català i castellà; 

 Potenciar la internacionalització del Màster. 

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

 Suport en l’elaboració de l’Informe de Seguiment del Màster Universitari en Dret Ambiental (curs 2010-11). 

 

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 pel Dr. Alfonso González Bondia. 

 

 

1.3. Seminaris de formació, jornades i col·loquis 

 

En el marc del Màster Universitari en Dret Ambiental, al llarg del 2015, s’han realitzat els següents seminaris, jornades i col·loquis: 

 



 

                                                                                                                                   Memòria d’activitat 2015 
 

39 

 

 

Curs 2014-2015 

 

 La Dra. Susana Borràs, el Dr. Antonio Cardesa, la Sra. Alba Cedó, el Dr. Jordi Jaria, el Dr. 

Antoni Pigrau, la Dra. Danielle Annoni i la Dra. Danielle Anne Pamplona van impartir el 

seminari titulat “Las víctimas en el laberinto: la reparación de daños ambientales graves”. 

Aquest seminari es va desenvolupar en cinc sessions els dies: 19 i 26 de gener; i 2, 9 i 16 

de febrer de 2015. 

 La Dra. Rosangela Cavallazzi (Universidade Federal do Rio de Janeiro), va impartir el 

seminari titulat “Desafios da Cidade Standard: blindagens ao direito à cidade. Patrimônio e 

paisagem no Morro da Conceição, RJ”, el dia 12 de febrer de 2015. 

 Els Drs. Antonio Cardesa, Endrius Cocciolo i Jordi Jaria van impartir el seminari titulat 

“Crisis y desarrollo: desde el Derecho Internacional Económico al Constitucionalismo 

global”, el dia 23 de febrer de 2015.  

 La Dra. Melissa Powers (Lewis & Clark Law School, Portland, EUA) va impartir el seminari titulat “La transición a la energía verde en los 

Estados Unidos y en la Unión Europea: ¿Qué podemos enseñar a los demás?”, el dia 9 de març de 2015. 

 El Dr. Xavier Fernández Pons (Universitat de Barcelona) va impartir el seminari titulat “Comerç i Medi Ambient”, els dies: 16 i 23 de març de 

2015. 

 El Sr. Jordi Escolà (biòleg, consultor ambiental i director de CUÏC) va impartir el seminari titulat “La mobilitat urbana responsable, um 

concepte clau en l’ordenació de la ciutat intel·ligent”, els dies 13 i 20 d’abril; i 4 de maig de 2015. 

 La Dra. Blanca Soro Mateo (Universidad de Murcia) va impartir el seminari titulat “La custodia del territorio como estrategia de conservación”, 

el dia 27 d’abril del 2015. 

 El Dr. Garrett Wallace Brown (Department of Politics, Univeristy of Sheffield; Centre for Political Theory and Global Justice) va impartir el 

seminari titulat “Global food Justice”, el dia 11 de maig de 2015. 

 La Universitat Rovira i Virgili i la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Mèxic) van organitzar el “Coloquio Hispano-Mexicano: 

Retos del Derecho Ambiental actual”, els dies 25 i 26 de maig de 2015. 

 La Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Jaume I d’Alacant, van organitzar el seminari “Human Rights in bussiness”, els dies 28 i 29 de 

maig de 2015. 
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 La Universitat Rovira i Virgili va organitzar la Jornada: “30 anys de la llei d’espais naturals. 

Aspectes Jurídics”, el dia 8 de juny de 2015.  

 El Dr. Fernando López Ramon (Universidad de Zaragoza) va impartir el seminari titulat “El 

estado de las políticas ambientales en España”, el dia 8 de juny de 2015. Aquest seminari va 

servir com a acte de cloenda del curs 2014-2015 del Màster Universitari en Dret Ambiental.  

 

Curs 2015-2016 

 

 La Dra. Mar Campins Eritja (Universitat de Barcelona) va impartir el seminari titulat: “Las negociaciones del cambio climático”, els diez 23 de 

noviembre i 21 de desembre de 2015. 

 

1.4. Projectes d’innovació docent 

 

Els projectes d’innovació docent en que els investigadors del CEDAT han treballat durant el 2015 són els següents: 

 La Dra. Marina Rodríguez Bea és Membre de l’equip de professorat col·laborador de l’activitat d’innovació docent la “Setmana del Parlament 

Universitari 2015”, organitzat pel Parlament de Catalunya dins el conveni de col·laboració signat el juny de 2014 pel Parlament i les 

universitats del sistema universitari català.  

 

Diferents professors del CEDAT també han participat en congressos i jornades d’innovació docent: 

 El Dr. Endrius Cocciolo va presentar el panel: “Reptes de l'ensenyament universitari en entorns b-learning o virtuals” a la II Jornada sobre 

docència virtual i experiències d'innovació docent: entorns b-learning i e-learning, celebrada el dia 11 de juny de 2015 a la Facultat de 

Ciències Jurídiques i organitzada pel Grup d’Innovació Docent de la Facultat de Ciències Jurídiques (GID-FCJ) de la URV. 

 La Dra. Marina Rodríguez Bea va presentar la comunicació titulada: “La integración de los MOOC en la docencia universitària”, a la II Jornada 

sobre docència virtual i experiències d'innovació docent: entorns b-learning i e-learning, celebrada el dia 11 de juny de 2015 a la Facultat de 

Ciències Jurídiques i organitzada pel Grup d’Innovació Docent de la Facultat de Ciències Juídiques (GID-FCJ) de la URV. 
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2. Recerca  

 

2.1. Projectes 

 

2.1.1. Projecte finançats 

 
Els projectes de recerca, en l’àmbit del Dret ambiental o connectat amb ell, en què els investigadors del CEDAT estan treballant actualment són els 

següents: 

 

Projectes amb finançament, amb Investigador Principal membre del CEDAT: 

 

 Secretaría de Estado de Investigación, Ministerio de Economía Competitividad. Programa estatal de fomento de la investigación científica y 

técnica de Excelencia. Subprograma estatal de generación de conocimiento. “Del desarrollo sostenible a la justicia ambiental: Hacia una matriz 

conceptual para la gobernanza global”. Investigador principal: Antoni Pigrau Solé. DER2013-44009-P. Durada: 2014-2016.  

 Ministerio de Economía y Competitividad. Programa de ayudas para la promoción del empleo joven e implantación de la garantía juvenil en I+D+I. 

PEJ-2014-A-44826. Investigador principal: Antoni Pigrau Solé. Importe: 19.600 €. Año: 2015. 

 El Grup de recerca “Territori, Ciutadania i Sostenibilitat” de la URV, al que pertanyen la major part dels investigadors del CEDAT, va estar  

reconegut novament com a grup de recerca consolidat de la Generalitat. Per Resolució de 4 de setembre de 2014 del President de la Comissió 

Executiva d’Ajuts de Recerca de l’AGAUR, el grup de recerca “Territori, Ciutadania i Sostenibilitat”, del Departament de Dret Públic de la Facultat de 

Ciències Jurídiques, reconegut com a grup consolidat (2014 SGR 294) i coordinat pel Dr. Antoni Pigrau Solé, Catedràtic de Dret internacional públic, 

va obtenir un ajut de recerca per als propers tres anys (2014 a 2016) de 49.000 euros. Probablement, és el grup que ha tingut un millor resultat en 

tot l’àmbit del Dret de les universitats catalanes. El grup es va constituir el 2005 a partir de l’antic grup de recerca en Dret del medi ambient i de la 

incorporació de nous investigadors. Actualment, està format per 29 membres, 16 dones i 13 homes, dels quals 20 són doctors o doctores. A més, 

compta amb una tècnica de suport a la recerca i 9 investigadors col·laboradors (6 dones i 4 homes), tots ells doctors. En el període 2009-2013 els 

membres del grup (inclosos els col·laboradors), com a resultat de diversos projectes de recerca autonòmics, estatals i europeus, van realitzar 594 
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publicacions, distribuïdes en 34 llibres dirigits/coordinats; 37 monografies; 247 capítols de llibre; 145 articles en revistes indexades en l’àmbit del 

dret; 90 articles en altres revistes i 41 altres publicacions (notes, recensions ...). A més, van realitzar 140 participacions en congressos, del quals 

aproximadament la meitat internacionals. 

 El reconeixement com a grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya ha comportat la seva inclusió en el Programa de suport als 

grups de recerca reconeguts de la URV. Ajut 2014PFR-URV-B2-63. Durada: 2014-2016. Investigador principal: Antoni Pigrau Solé. 

 

Projectes amb finançament europeu i participació de membres del CEDAT 

 

 “Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade”. VIIè Programa Marc Unió Europea. Programa “Science in Society Part 5.” 

Coordination and Support Action. Número de Projecte: FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010–1. Grant Agreement Number 266642. Coordinador: Institut 

de Ciència i Tecnologia Ambiental, Universitat Autónoma de Barcelona. Període: 15/03/2011- 14/03/2015. Hi participen els Drs. Antoni Pigrau, 

Susana Borràs, Jordi Jaria i Antonio Cardesa. 

  Direcció General de Justicia, Unió Europea. “Business & Human Rights challenges for cross border litigation in the European Union”. Coordina: 

Globernance. Instituto de Gobernanza Democràtica. Referència de la concessió: JUST/2013/JCIV/AG/4661. Investigador/a principal a la URV: 

Antoni Pigrau Solé. Import: 534.969,00 (80% del pressupost total). 15/09/2014 – 14/09/2016. Hi participen els Drs. Jordi Jaria, Antonio Cardesa i 

Paola Villavicencio i el Sr. Daniel Iglesias. 

 

Projectes amb finançament, amb participació de membres del CEDAT 

 

 Participació en el projecte CLAIM (Comparative Law Analysis on instruments for Sustanainable Land Management); Helmholtz-Zentrum für 

Umweltforschung GmbH-UFZ, Department Umwelt-und Planungsrecht, Leipzig. Hi participen la Dra Lucía Casado, la Dra. Aitana de la Varga, la Dra. 

Judith Gifreu, i el Doctor Víctor Merino. Aquesta participació ha estat coordinada pel Dr. Endrius Cocciolo. 

 Xarxa de recerca ECOVER “Mercado y medioambiente. Propuestas jurídicas para una economía verde”, dirigida per Francisco Javier Sanz 

Larruga, Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de ACoruña. Durada: dos anys (2014 i 2015). Referència: R2014/040. Aquesta xarxa està 

integrada per diferents grups i centres de recerca especialitzats en l’àmbit de la protecció del medi ambient, especialment des d’una perspectiva 

jurídica: G-00257. Derecho Público Global, Universidade da Coruña, Campus de Coruña, www.derechopublicoglobal.es (Responsable Javier Sanz). 

En formen part: GI-2077. Red de Investigación en igualdad, derechos y estado social, Universidade de Santiago de Compostela, Campus de 

Santiago, http://www.redearmela.org (Responsable Alba Nogueira); GI-1876. Derecho financiero y tributario, Universidade de Santiago de 



 

                                                                                                                                   Memòria d’activitat 2015 
 

43 

 

 

Compostela, Campus de Santiago (Responsable: Cesar García Novoa); HI13. Valores, Dereito e Estado no inicio do SXXI, Universidade de Vigo, 

Campus de Ourense (Responsable: Roberto Bustillo); Centro de Investigación de Inteligencia Territorial C3it, Universidad de Huelva, 

http://www.ole.uhu.es/ (Responsable: Manuela Mora); Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona Alcalde Pere Lloret (CEDAT). 

http://www.cedat.cat (Responsable: Lucía Casado); SGR-294 Grup de recerca consolidat “Territori, ciutadania i sostenibilitat”, Universitat Rovira i 

Virgili (Responsable: Lucía Casado);  Grupo de Investigación “Procedimientos administrativos de gestión de riesgos”, Universidad de Navarra 

(Responsable: Ángel Ruiz de Apodaca); E025-03. “Bioderecho: derecho, ética y ciencia”, Universidad de Murcia (Responsable: Blanca Soro); Jean 

Monnet Chair “Trade and environment in the EU” (www.tradevenvironment.eu) (Responsable: Nicolas de Sadeleer). 

 

2.1.2. Altres projectes de recerca sol·licitats, que no han obtingut finançament 

 
- “Plural Understandings of Justice and Europe in Global Multipolar Order” (Call H2020-INT_SOCIETY-2015; Topic: INT-03-2015;Type od action: 

RIA; Propasal number: 693208. Projecte presentat en el marc del Programa Horitzó 2020, coordinat per la URV amb 19 socis. 

 

2.1.3. Altres projectes de recerca presentats i que estan pendents de resolución 

 
- El Dr. Endrius Cocciolo, representa al CEDAT en una sol.licitud d’un projecte COST: European community on integrated valuation of ecosystem 

services and natural capital (IVES-com): connecting and building science-policy-practice networks. Desestimat en primera instància i presentat 

novament. 

 

2.2. Participació en Jornades i Congressos  

 

Durant l’any 2015, els membres del CEDAT van participar en les següents Jornades i Congressos: 

 

 ASCENCIO, S., “El rol de la Ley General de Cambio Climático de México en la lucha contra el cambio 

climático”, Coloquio Hispano-Mexicano: Retos del Derecho Ambiental Actual. Centro de Estudios de Derecho 

Ambiental de Tarragona, Universitat Rovira i Virgili - Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 

Tarragona, 25-26 de maig de 2015. 

 ASCENCIO, S., “Educación para una justicia ambiental a través del análisis de conflictos ambientales. 

Proyecto Jocticia Ambiental. El debate para la educación socioambiental”, Terceras Jornadas Paneuropeas 
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de Educación Ambiental hacia la Sostenibilidad, 1 i 2 d’octubre de 2015. Barcelona. 

 BORRÀS PENTINAT, S., Participación en la SESSION II: "The War Against Environmentalism and defending the rights of those defending the environment". 

Final EJOLT Conference: Building the Road to Environmental Justice. 3 Marzo 2015; European Economic & Social Committee (EESC), Bruselas (Bélgica). 

 BORRÀS PENTINAT, S., "La contribución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la protección de los defensores ambientales", Jornadas 

Treinta y cinco años de funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2, 3 i 4 

de març 2015. 

 BORRÀS PENTINAT, S., "Environmental degradation and human displacement", III International Seminar on Human Mobility and Human Rights, Universidad 

Rovira i Virgili - Universidad de Hiroshima, March 13-19, 2015. 

 BORRÀS PENTINAT, S., "El crecimiento verde y la crisis del paradigma de desarrollo sostenible", VI Seminario Internacional Permanente del Departamento 

de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho, Universidad Carlos III, Madrid, 6 de maig 2015. 

 BORRÀS PENTINAT, S., "El reconocimiento de las responsabilidades climáticas para la construcción de la  justicia climática". Coloquio Hispano-Mexicano: 

Retos del Derecho Ambiental Actual. Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona, Universidad Rovira i Virgili - Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, Tarragona, 25-26 de maig de 2015. 

 BORRÀS PENTINAT, S., "Direito à cidade e Justiça ambiental", I Congresso Direito à Cidade e Justiça Ambiental, UEL - Universidade Estadual de Londrina, 

Brasil, 10 de juny de 2015. 

 BORRÀS PENTINAT, S., "Responsabilidad internacional por daños ambientales", Conferencia en la Pontificia Universidade Católica, Paraná, Brasil, 11 de 

juny de 2015. 

 BORRÀS PENTINAT, S., "La justicia climática para la protección de los derechos humanos", Direitos Humanos e ativismo judicial internacional. Ordem dos 

Abogados do Brasil- Subseçao de Londrina, 17 i 18 de juny 2015. 

 BORRÀS PENTINAT, S., "Migration with dignity for climate change", Conferencia Internacional "The Common Good: The Role of Integrity in the Support of 

Lifeand Human Security", Parma, Italy June 29to July 2, 2015.  

 BORRÀS PENTINAT, S., “Land Rights in an Era of Land Grabs”, 13th Annual Colloquium of the IUCN Academy of Environmental Law ‘Forest and Marine 

Biodiversity’ Atma Jaya Catholic University of Indonesia, Jakarta, Indonesia, September 7-12, 2015. 

 BORRÀS PENTINAT, S., “El crecimiento verde: ¿la transición a un mejor modelo de desarrollo?”, Conferencia en la Universidad de Lisboa, VII Seminario 

Internacional Diálogo Ambiental, Constitucional e Internacional, 14-15 d’octubre de 2015, Lisboa, Portugal. 

 BORRÀS PENTINAT, S., “Cambio Climático y Derechos humanos. Un desafío para la COP21”, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 26-27 d’octubre 

2015, Ciudad de México, México. 

 CAMPINS ERITJA, M., “Protecting wildlife and biodiversity in the Arctic”, 15th International Wildlife Law Conference, Stetson Law - European Action to Fight 

Environmental Crime (EFFACE) - Universidad de Granada. Granada, 27-27 March 2015. 

 CAMPINS ERITJA, M., "Strengthening the EU Greenland Relationship for an Enhanced Governance of the Arctic, with Special Consideration to the Inuit's 

Rights Concerning Hydrocarbons and Mineral Operations", The European Union and the Arctic Conference, University of Dundee, Dundee (UK), 29-30 May 

2015. 

 CARDESA  SALZMANN, A., "Crisis  y  desarrollo: La  sostenibilidad  desde  el derecho internacional al constitucionalismo global". Coloquio Hispano-

Mexicano: Retos del Derecho Ambiental Actual. Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona, Universidad Rovira i Virgili - Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Tarragona, 25-26 de maig de 2015. 
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 CARDESA-SALZMANN, A., "Compliance Mechanisms and Science in Global Biodiversity Agreements: Some Reflections", 15th International Wildlife Law 

Conference, Granada, 27-27 March 2015. 

 CASTELLÁ SURRIBAS, S.J., “La tierra en la espiritualidad indígena”. Coloquio Hispano-Mexicano: Retos del Derecho Ambiental Actual. Centre d’Estudis de 

Dret Ambiental de Tarragona, Universitat Rovira i Virgili - Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Tarragona, 25-26 de maig de 2015. 

 CASADO CASADO, L., “Administración local: incertidumbre sobre el alcance de las competencias ambientales”, Grup de Treball de l’Observatorio de 

Políticas Ambientales,  Universidad Complutense de Madrid, 27 de març de 2015. 

 CASADO CASADO, L., “El modelo español de intervención administrativa sobre el agua”, Coloquio Hispano-Mexicano: Retos del Derecho Ambiental Actual. 

Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona, Universidad Rovira i Virgili - Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Tarragona, 25-26 

de maig de 2015. 

 CASADO CASADO, L., membre del Comitè organitzador del Congreso “Derecho Ambiental para una Economía Verde”, A Coruña 19 i 20 de novembre de 

2015. 

 CASADO CASADO, L., coordinadora de la Mesa temática “La inspección ambiental en el actual contexto de liberalización de las actividades económicas”, 

Congreso Derecho Ambiental para una Economía Verde, Universidade de A Coruña, A Coruña, 19 i 20 de novembre de 2015. 

 CASADO CASADO, L., membre del Comitè Científic del Congrés “Desafíos del Derecho de Aguas. Variables jurídicas, económicas y ambientales”, 

organitzat per la Universitat de Múrcia i realitzat a Múrcia, els dies 5 i 6 de novembre de 2015. 

 COCCIOLO, E., "A paradigm shift for shale fracking regulation. Fracturing the (current) sustainable development paradigm and avoiding systemic risks", 2015 

Energy Transitions Conference, 26-27 February 2015, University of Eastern Finland, Finlandia.  

 COCCIOLO, E.,  "Unión  energética  europea: ¿una  estratégica  de  transformación  o  el gatopardo de la energía?”. Coloquio Hispano-Mexicano: Retos del 

Derecho Ambiental Actual. Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona, Universidad Rovira i Virgili - Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, Tarragona, 25-26 de maig de 2015. 

 COSTA, Lúcia. M. S. A.; FAUTH, Gabriela. “O compromisso com a paisagem nas cidades: desafios e estratégias da resiliência e da sustentabilidade numa 

perspectiva de garantia de direitos”. III Encontro de Internacionalização do CONPEDI. Participação, Democracia e Cidadania na perspectiva do Direito 

Iberoamericano. Madrid, UCM, 2015. 

 FAUTH, Gabriela; “Gestión y uso del agua en la ciudad globalizada: la materialización de la búsqueda por la justicia espacial”. Coloquio Hispano-Mexicano: 

Retos del Derecho Ambiental Actual. Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona, Universidad Rovira i Virgili - Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, Tarragona, 25-26 de maig de 2015. 

 FELIPE PÉREZ, B.I., "Environmental degradation and human displacement". III International Seminar on Human Mobility and Human Rights, Universitat 

Rovira i Virgili - Universidad de Hiroshima. Tarragona, 17 de març de 2015. 

 FELIPE PÉREZ, B.I., "Los movimientos de población inducidos por el cambio climático: retos para el Derecho internacional". 13º Ciclo Anual de Seminarios 

sobre Migraciones. GRM, Departamento de Geografía, Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, 5 de maig de 2015. 

 FELIPE PÉREZ, B.I., "La urgencia de una Ley de Cambio Climático en España". Coloquio Hispano-Mexicano: Retos del Derecho Ambiental Actual. Centro 

de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona, Universidad Rovira i Virgili - Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Tarragona, 25-26 de 

maig de 2015. 

 FELIPE PÉREZ, B.I., "Legal protection gaps in climate change induced displacement: evidence from Kuna-Yala (Panamá)", Human Migration and the 

Environment: Future, Politics, Invention. Universidad de Durham, Reino Unido, 28 - 1 juliol, 2015. 
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 FELIPE PÉREZ, B., "Corporate Social Responsibility: The Role of Codes of Conduct in Fostering Environmental Sustainability in Latin America". 2nd 

Dubrovnik International Economic Meeting. Dubrovnik, Croatia, 1-2 d’octubre de 2015.  

 IGLESIAS MÁRQUEZ, D., "Codes of conduct: Do they Foster Environmental Sustainability in Latin America?" 3rd International OFEL Conference on 

Governance, Management and Entrepreneurship, 18-19 abril de 2015, Dubrovnik (Croàcia). 

 IGLESIAS MÁRQUEZ, D., "[In]justicia  ambiental:  Los  conflictos socioambientales de la minería en México". Coloquio Hispano-Mexicano: Retos del 

Derecho Ambiental Actual. Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona, Universidad Rovira i Virgili - Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, Tarragona, 25-26 de maig de 2015. 

 IGLESIAS MÁRQUEZ, D., "Legal Avenues for Holding Multinational Corporations Liable for Environmental Damages in a Globalised World". III Strathclyde 

Postgraduate Colloquium of Environmental Law and Governance, Glasgow (UK), 4 de juny de 2015. 

 IGLESIAS MÁRQUEZ, D., FELIPE PEREZ, B. "Corporate Social Responsibility: The Role of Codes of Conduct in Fostering Environmental Sustainability in 

Latin America". 2nd Dubrovnik International Economic Meeting DIEM 2015, Dubrovnik, Croatia; October 01-03, 2015. 

 IGLESIAS MÁRQUEZ, Daniel, “El rol de las empresas y de los Estados en el fomento para el desarrollo sostenible”. El caso de las multinacionales españolas 

en América Latina. XXVI Jornadas ordinarias de la AEPDIRI, 15-16 octubre 2015, Sevilla (Espanya). 

 IGLESIAS MÁRQUEZ, Daniel, “Empresas multinacionales y medio ambiente: el reto de la protección ambiental en la globalización económica”. Congreso 

“Derecho ambiental para una economía verde”, 19-20 de novembre de 2015, A Coruña (Espanya). 

 JARIA i MANZANO, J.,  "El azote del amianto: la demanda contra Cape plc por sus operaciones mineras en Sudáfrica"; Seminario de Investigación 'Human 

Rights in Business', Universidad Rovira i Virgili - Universidad Jaume I de Castellón, Tarragona, 28-29 de maig de 2015. 

 JARIA i MANZANO, J., “Forest Conservation in Spain: Between Planning and Abandonment”. 13th IUCNAEL Colloquium ‘Forest and Marine Biodiversity’, 

(Jakarta, Indonesia, 7 al 12 de setembre de 2015), Facultad de Derecho de la Universidad Católica Atma Jaya. 

 KRÄMER, L., ELLIOTT, L. y CARDESA-SALZMANN, A., "Round Table and General Discussion; Moderator: Wouter VEENING", Making the Case Against 

Environmental Crime, European Union Action to Fight Environmental Crime (EFFACE), EU 7th Framework Programme Research Project, Workshop (25 

March 2015), Granada. 

 MARQUÈS I BANQUÉ, M., Organización 4th. Pre-Colloquium Teaching Workshop at the IUCN Academy of Environmental Law 13th Annual Colloquium, 

Atma Jaya Catholic University of Indonesia, Jakarta, Indonesia, 8 de setembre de 2015 

 MARQUÈS I BANQUÉ, M., “Illegal logging, illegal timber trade and Criminal Law in Europe: getting the whole picture”, IUCN Academy of Environmental Law 

13th Annual Colloquium, Atma Jaya Catholic University of Indonesia, Jakarta, Indonesia, 9-11 de setembre de 2015. 

 MARQUÈS I BANQUÉ, M., Presidencia “Panel Session 10: Economy And Environment”, IUCN Academy of Environmental Law 13th Annual Colloquium, 

Atma Jaya Catholic University of Indonesia, Jakarta, Indonesia, 9-11 de setembre de 2015 

 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, L., "¿Justicia para quién? Acuerdos Internacionales para la protección de la inversión extranjera en México y justicia ambiental". 

Coloquio Hispano-Mexicano: Retos del Derecho Ambiental Actual. Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona, Universidad Rovira i Virgili - 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Tarragona, 25-26 de maig de 2015. 

 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, L., “A case for adjudicating environmental rights of host state’s local populations before an international investment court” en 

Symposium: The Present and Future role of Investment Treaty Arbitration in Adjudicating Environmental Disputes, 6 de noviembre de 2015; PluriCourts- 

Centre for the Study of the Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order, University of Oslo, Noruega. 

 NOGUEIRA LÓPEZ, A., “Evaluación ambiental y participación ciudadana: Dogma y realidad” en la Jornada Internacional “30 años de la Directiva de 

Evaluación de impacto ambiental de proyectos”, Universidad del País Vasco, 15 d’octubre de 2015. 
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 NOGUEIRA LÓPEZ, A., “Globalización económica, libre mercado y protección ambiental” en el Congreso “Derecho Ambiental para una Economía Verde”, A 

Coruña 19 i 20 de novembre de 2015. 

 NOGUEIRA LÓPEZ, A., Miembro del Comité Científico del Congreso “Desafíos del Derecho de Aguas. Variables jurídicas, económicas y ambientales”, 

Universidad de Murcia 5 i 6 de novembre de 2015. 

 NOGUEIRA LÓPEZ, A., Membre del Comitè organitzador del Congreso “Derecho Ambiental para una Economía Verde”, A Coruña 19 i 20 de novembre de 

2015. 

 NOGUEIRA LÓPEZ, A., Coordinadora de la mesa temática “Globalización económica, libre mercado y protección ambiental” en el Congreso “Derecho 

Ambiental para una Economía Verde”, A Coruña 19 i 20 de novembre de 2015. 

 PALLARÈS SERRANO, A.,  “La coordinación de los planes que ordenan el medio físico: el papel de la planificación hidrológica” en XIX Jornadas de Derecho 

de Aguas. El plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Ebro, Zaragoza, 26 i 27 de febrero de 2015. 

 PALLARÈS SERRANO, A., “La visión ambiental de la interrelación de los planes y normas que ordenan el medio físico” en el Congreso Desafíos del derecho 

de Aguas. Variables jurídicas, económicas y ambientales, Murcia, 5 i 6 de novembre de 2015. 

 PIGRAU SOLE, A., "El incidente de Kilwa. Anvil Mining en la República Democrática del Congo"; Seminario de Investigación 'Human Rights in Business', 

Universidad Rovira i Virgili - Universidad Jaume I de Castellón, Tarragona, 28-29 de maig de 2015. 

 PIGRAU SOLE, A., "España, la Unión Europea, el derecho internacional y el desarrollo insostenible", XXVI Jornadas de la Asociación Española de 

Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, "España y la Unión Europea en el Orden Internacional", Sevilla, 15 i 16 d’octubre de 2015. 

 RICARTE, T., "Missing Glances: Holistic Frames and Responsible Policies for a Sustainable Society" Third World Approches to International Law: On Praxis 

and Intellectual, El Cairo, Egipto, 21-24 de Febrer 2015. 

 RICARTE, T., "Why Should We Think Twice Before Booking Our Next Flight?: Environmental Responsibility & Human Mobility" International Seminar on 

Human Mobility and Human Rights, Universidad Rovira i Virgili - Universidad de Hiroshima, Tarragona, 27 de març de 2015. 

 RICARTE, T., "Economía y Medio Ambiente: Miradas desde los Ecofeminismos en México y en España"  Coloquio Hispano-Mexicano: Retos del Derecho 

Ambiental Actual, Universidad Rovira i Virgili - Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Tarragona, Espanya, 26 de maig de 2015. 

 RICARTE, T., "Playing by the Rules of International Environmental Law & Planned Obsolescence: E-waste as one of the Dark (Real) Faces of Sustainable 

Development" Second biennial IGLP Conference; Institute for Global Law and Policy, Harvard Law School, Cambridge, MA, USA, 1-2 June 2015. 

 RODRÍGUEZ BEAS, M., “Políticas locales de adaptación al cambio climático: el Pacto de Alcaldes”, Coloquio Hispano-Mexicano: Retos del Derecho 

Ambiental Actual, organitzat pel Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) i l’Associació d’Alumnes i Ex-Alumnes de Dret Ambiental de 

Tarragona, Tarragona, 25 i 26 de maig de 2015. 

 RODRÍGUEZ BEAS, M., “Créditos de conservación de la naturaleza: ¿mecanismo de mercado para especular o preservar la naturaleza?”, Congreso 

Derecho ambiental para una economia verde, organitzat per la RED ECOVER, la Universidade Da Coruña i la Xunta de Galicia, A Coruña, 20 de novembre 

de 2015. 
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2.3. Seminaris de recerca 

 

Durant l’any 2015, s’han organitzat els següents seminaris de recerca:  

 

 Seminari “Human Rights in Business”, coorganitzat per la Universidad Jaume I de Castellò i la Universitat Rovira i Virgili (CEDAT). Tarrragona, 

28 i  29 de maig de 2015. 

 Jornada “30 anys de la llei d’espais naturals: aspectes jurídics”, organizada pel CEDAT, sota la direcció dels Drs. Antoni Pigrau i Lucía Casado, 

amb la coordinació a càrrec de la Dra. Marina Rodríguez Beas. Tarragona, 8 de juny de 2015. 

 III Seminari Investigacions predoctorals en Dret Ambiental. Tarragona, 11 de noviembre de 2015, Seminari 1, Facultat de Ciències Jurídiques. 

 

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, S., ANNONI, D., (coords.), Retos internacionales de la protección de los derechos humanos y el medio ambiente, GEDAI/UFPR, Brasil, 2015. 

ISBN: 978-85-67141-12-1. 

 PIGRAU SOLÉ, A. (dir.), VILLAVICENCIO CALZADILLA, P.M. (coord.), El acceso a la justicia de las víctimas de daños ambientales: una perspectiva 

comparada, Tirant lo blanch, València, 2015. ISBN: 978-84-9053-738-1. 

 

2.4.2. Monografies 

 

 RODRÍGUEZ BEAS, M., El comercio en el ordenamiento jurídico español. El urbanismo comercial y la sostenibilidad urbana, Tirant lo Blanch, València, 

2015. 
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2.4.3 Capítols de llibre 

 

 BORRÀS, S., “La Migración con dignidad para la justicia climática: la situación de los pequeños Estados Insulares en Desarrollo”, edited by Antonio 

Augusto Cançado Trindade, César Barros Leal, El respeto a la dignidad de la persona humana; pp. 237-266; IBDH., 2005, ISBN: 978-85-420-0652-0. 

 BORRÀS, S. / PIGRAU, A., "Environmental Defenders: The Green Peaceful Resistance", in Ecological Systems Integrity. Governance, law and human 

rights. Edited by Laura Westra, Janice Gray, Vasiliki Karageorgou. Routledge, 2015, pp.256-271. ISBN: 978-1-13-888510-3. 

 BORRÀS, S., "La responsabilidad soberana para fortalecer la seguridad climática", en DeTomás Morales, S. (Dir.) Retos del derecho ante las nuevas 

amenazas,  Editorial Dykinson, Madrid, 2015, pp. 327-349.  ISBN: 978-84-9085-257-6. 

 BORRÀS, S., “Del paradigma de desarrollo sostenible a la construcción de la justicia ambiental internacional: la sostenibilidad justa”, PAVIA DE TOLEDO, 

A. (Org.), Direito Internacional & Desenvolvimento Sustentável, editora D’Plácido. Brasil, 2015, ISBN. 9788584251568. 

 CAMPINS ERITJA, M., “La protección del medio ambiente en el seno de las Naciones Unidas”, en Pons Rafols, X. (Ed.), Las Naciones Unidas desde 

España, Asociación para las Naciones Unidas en España - Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación; Barcelona, 2015, pp. 309-322. ISBN: 978-

84-937718-0-5. 

 CAMPINS ERITJA, M., "La gobernanza internacional del Ártico: ¿Una oportunidad de futuro para la Unión Europea", en Juste Ruiz, J. (Ed.), Los objetivos 

del desarrollo sostenible tras la Conferencia Rio+20: aspectos internacionales y europeos,  Universitat de València, 2015 (en prensa). 

 CAMPINS ERITJA, M., “Strengthening the European Union Greenland's Relationship for an Enhanced Governance of the Arctic”, en Liu, N.; Kirk, E.; 

Churchill, R.; and Henriksen, T., (Ed.), The European Union and the Arctic, Brill Academic Publishers, 2015 (en prensa). 

 CARDESA-SALZMANN, A., "Acceso a los tribunales de los Estados miembros de la UE para reclamar por daño ambiental causado en países terceros", en 

PIGRAU SOLÉ A. (dir.), VILLAVICENCIO CALZADILLA, P.M. (coord.), El acceso a la justicia de las víctimas de daños ambientales: una perspectiva 

comparada, Tirant lo blanch, Valencia, 2015. ISBN: 978-84-9053-738-1. 

 CARDESA-SALZMANN, A., "Desarrollo sostenible, preocupación común de la humanidad y bienes públicos globales. Reflexiones en torno a su incidencia 

en el Derecho internacional del medio ambiente", en Nuria Bouza, Caterina García, Ángel J. Rodrigo (Dirs), Pablo Pareja (Coord.), La gobernanza del 

interés público global; XXV Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales; Barcelona, 19-20 de 

septiembre de 2013; Tecnos, Madrid, 2015, pp. 374-381. ISBN: 978-84-309-6504-5. 

 CARDESA SALZMANN, A., ‘Multilateral Environmental Agreements and Illegality’ en Elliott, L. i Schaedla, W. (eds.) Handbook on Transnational 

Environmental Crime (en premsa) Edward Elgar. 

 CARDESA SALZMANN, A., ‘Monitoring and Compliance Mechanisms’ en Razzaque, J. i Morgera, E. (eds.) Biodiversity and Nature Protection Law (en 

premsa) Edward Elgar. 

 CASADO CASADO, L.; FUENTES GASÓ, J. R.; “Administración local: incertidumbre sobre el alcance de las competencias ambientales”, en LÓPEZ 

RAMÓN, F. (coord.), Observatorio de Políticas Ambientales 2015, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. 583-634. 

 CAVALLAZZI, Rosângela Lunardelli.; FAUTH, Gabriela. “Novas Vulnerabilidades no Processo de Globalização: Paradigmas da Cidade Standard”. In: 

Karine de Souza Silva; Nestor Eduardo Araruna Santiago (Org.). I ENCONTRO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DO CONPEDI / BARCELONA - ES. 1ed. 

Murcia: Ediciones Laborum, 2015, v. 5, p. 25-32. ISBN (Internacional): 978-84-92602-86-5. 

 COSTA, Lúcia. M. S. A.; FAUTH, Gabriela. “O compromisso com a paisagem nas cidades: desafios e estratégias da resiliência e da sustentabilidade numa 

perspectiva de garantia de direitos”. III ENCONTRO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DO CONPEDI / MADRID - ES. (En prensa). 
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 FAUTH, Gabriela; CAVALLAZZI, Rosângela Lunardelli, "Crisis ambiental y desarrollo sostenible desde la teoría crítica. La eficacia social de la norma como 

desafío a la vulnerabilidad". In: BORRÀS PENTINAT, Susana; ANNONI, Danielle (Org.). Retos internacionales de la protección de los derechos humanos y 

el medio ambiente. 1ed.Curitiba/PR: Gedai/UFPR, 2015, v. 1, pp. 9-45. ISBN 978-85-67141-11-4. 

 FELIPE, B., DE SALLES CAVEDON, F., “Las migraciones inducidas por el cambio climático. La situación en Alaska, ¿Refugiados Ambientales?”, In: 

BORRÀS, S., ANNONI, D. (coord.) Retos internacionales de la protección de los derechos humanos y el medio ambiente, Curitiba: Gedai/UFPR, 2015. 

 IGLESIAS MÁRQUEZ, D., "Codes of Conduct: Do They Foster Environmental Sustainability in Latin America?", en: Tipuri Darko; Darabos Maja (ed.) The 

quest for organitazional identity. Exploring socially constructed realities. CIRU-Governance Research and Development Centre: Zagreb, 2015, pp. 976-994. 

ISBN: 978-953-57413-6-7. 

 IGLESIAS MÁRQUEZ, D., “La aplicación del principio de debida diligencia en materia ambiental para evitar la responsabilidad del Estado por hechos de 

particulares (empresas)”. En: Borràs Pentinat, Susana y Annoni Danielle (coords.) Retos internacionales de la protección de los derechos humanos y el 

medio ambiente. Curitiba: Gedai/UFPR, 2015, pp. 355-389. 

 IGLESIAS MÁRQUEZ, D. y FELIPE PÉREZ, B., “Corporate Social Responsibility: The Role of Codes of Conduct in Fostering Environmental Sustainability 

in Latin America”. En: Vrdoljak Raguž, Ivona y Krželj-Čolović, Zorica (ed.) Innovation, Leadership & Entrepreneurship –Challenges of Modern Economy. 

Dubrovnik: Universidad de Dubrovnik, 2015, pp. 113-126. 

 MARQUÈS I BANQUÉ, M., “Delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos”, a Quintero Olivares, G. (Dir.) Comentario a la 

Reforma Penal de 2015, Thomsons Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. 667-683. 

 MARQUÈS I BANQUÉ, M., “Comentario a los arts. 325 a 331 del Código Penal (delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente)”, a Quintero 

Olivares, G. (Dir.) Comentarios al Código Penal, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, (en premsa). 

 MARQUÈS I BANQUÉ, M., “Comentario a los arts. 337 y 337 bis del Código Penal (delitos relativos a animales domésticos)”, a Quintero Olivares, G. (Dir.) 

Comentarios al Código Penal, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, (en premsa). 

 MARQUÈS I BANQUÉ, M., “Comentario a los arts. 338 a 340 del Código Penal (disposiciones comunes del Título XVI)”, a Quintero Olivares, G. (Dir.) 

Comentarios al Código Penal, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, (en premsa). 

 NOGUEIRA LÓPEZ, A., “Galicia: debilitamiento del control ambiental de actividades”, en LÓPEZ RAMÓN, F. (coord.), Observatorio de Políticas 

ambientales 2015, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, p. 985-1005,  978-84-9098-525-0. 

 PALLARES SERRANO, ANNA, “La coordinación de los planes que ordenan el medio físico: el papel de la planificación hidrológica” , en EMBID IRUJO, 

ANTONIO (Coord.), El segundo ciclo de planificación hidrológica en España (2010-2014), Aranzadi, Cizur Menor, 2015. 

 PIGRAU SOLE, A.; CAMPINS ERITJA, M.; FERNÁNDEZ PONS, X., “Union Européenne et droits des peuples autochtones de l'Arctique: Terres, 

ressources et consentement”, en 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 et de Québec (en premsa). 

 RICARTE, T.; JARIA I MANZANO, J.;  “La deuda ecológica como instrumento para la transformación de la estructura institucional del metabolismo social”, 

Susana Borràs Pentinat, Danielle Annoni (coords.), Retos Internacionales de la protección de los derechos humanos y el medio ambiente, GEDAI/UFPR, 

Curitiba, 2015, pp. 47-67. 
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2.4.4 Articles en revistes científiques indexades 

 

 BORRÀS, PENTINAT, S., "Retos de la política ambiental de la UE hasta 2020: ¿"vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta"?" Revista General de 

Derecho Europeo 01/2015; 35. 

 BORRAS PENTINAT, S., "De la deslocalización de emisiones de gases de efecto invernadero: La incidencia de la política de biocombustibles de la UE en 

el cambio de uso indirecto de la tierra (ILUCs)", Revista de Energía N° 5,"Energía y Cambio Climático", 2015. ISSN: 2307-0870, pp. 173-205. 

 BORRÀS PENTINAT, S., “Construyendo el principio de responsabilidad de proteger para fortalecer la seguridad climática”, jan-jul de 2015, año 6, pp. 84-

100, Revista de Direito Brasileira-RDB, ISSN 2237-583X. 

 BORRÀS PENTINAT, S., "La contribución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la protección de los defensores ambientales", Eunomía. 

Revista en cultura de la legalidad, vol. 9, 2015.  

 BORRÀS PENTINAT, S., "Perspectiva del Derecho Internacional del Medio Ambiente", en Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. 6, Núm. 1 (2015), 

http://rcda.cedat.cat/index.php/rcda.. 

 BORRÀS PENTINAT, S., "Perspectiva del Derecho Internacional del Medio Ambiente", en Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. 6 Núm. 2 (2015), 

http://rcda.cedat.cat/index.php/rcda. 

 CAMPINS, M.; SAURA, J.; PONS, X., “Towards an improved regional co-operation over water uses in central Asia: the case of hydroelectric energy and 

inland fisheries”, Asian Journal of International Law, February 2015, Vol. 5 No 2, pp. 1-40. ISSN: 2044-2513. 

 CARDESA SALZMANN, A., "Jurisprudencia ambiental de la Unión Europea", Revista Catalana de Dret Ambiental, 2015, Vol. 6 Núm. 1. 

 CARDESA SALZMANN, A., "Jurisprudencia ambiental de la Unión Europea", Revista Catalana de Dret Ambiental, 2015, Vol. 6 Núm 2. 

 CASADO CASADO, L., “Environmental protection as an exception to the freedom of establishment and the freedom to provide services in the European 

Unión”, Review of European, Comparative & International Environmental Law, Vol. 24, Issue 2, July 2015, pp. 209-222. DOI: 10.1111/reel.12110. ISSN: 

2050-0386/ 2050-0394 (on line).  

 CASADO CASADO, L., “Las competencias ambientales de las entidades locales: luces y sombras tras la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración local”, Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 32, dedicado a Homenaje a D. Ramón Martín 

Mateo (II), 2015, pp. 201-283. ISSN: 1695-2588. 

 CASADO CASADO, L., “El Dret ambiental a Catalunya”, Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 6, núm. 1, 2015. ISSN: 2014-038X. 

 CARMONA GARIAS, S.; CASADO CASADO, L.; RODRÍGUEZ BEAS, M., “El Dret ambiental a Catalunya”, Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 6, 

núm. 2, 2015. ISSN: 2014-038X. 

 COCCIOLO, E. "La Unión de la Energía y la gobernanza del Sistema Tierra en el Antropoceno: una cuestión constitucional", Revista Catalana de Dret 

Ambiental, vol. 6, núm.1, 2015, pp. 1-42 

 DE LA VARGA PASTOR, A., "El papel de los municipios frente a los emplazamientos contaminados en España y en Cataluña", Revista Aranzadi de 

Derecho Ambiental. núm. 30, 2015, pp. 351-381. 

 DE LA VARGA PASTOR, AITANA, "Estudio de la Publicidad activa de la información pública. Especial referencia a la información ambiental y a la 

aplicación de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno", Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol.VI, nº1, 2015. 

http://rcda.cedat.cat/index.php/rcda
http://rcda.cedat.cat/index.php/rcda
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 GÓRRIZ ROYO, E., MARQUÈS I BANQUÉ, M., TORRES ROSELL, N., "Crónica jurisprudencial penal", RCDA, Vol. VI Núm. 2 (2015), pp. 1-22. 

 IGLESIAS MÁRQUEZ, D., “Legal Avenues for Holding Multinational Corporations Liable for Environmental Damages in a Globalized World”. REVISTA: 

ARACÊ – Direitos Humanos em Revista, vol. 2, núm. 3, 2015, pp. 58-74 

 IGLESIAS MÁRQUEZ, D., “El desarrollo del marco jurídico-político en materia ambiental en México”. DE JURE. Revista de investigación y Análisis, vol. 15, 

núm. 14, 2015, pp. 63-87. 

 IGLESIAS MARQUÉZ, D. "Cross-border Civil Litigation for Environmental Damages Committed Abroad by Multinational Corporations. The Dutch Shell 

Nigeria Case", Cuadernos ASADIP - Jóvenes Investigadores, primer semestre 2015, Argentina, ASADIP, 2015, pp. 93-113. ISSN: 2412-3595 

 JARIA I MANZANO, J., "El constitucionalismo de la escasez (derechos, justicia y sostenibilidad)", Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 30, 2015, 

pp. 295-349. 

 JARIA I MANZANO, J., “Jurisprudencia constitucional en materia de protección del medio ambiente”, Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 6, núm. 1, 

2015. 

 JARIA I MANZANO, J., “Jurisprudencia constitucional en materia de protección del medio ambiente”, Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 6, núm. 2, 

2015. 

 JARIA I MANZANO, J.; CARDESA-SALZMANN, A.; PIGRAU SOLÉ, A.; BORRÀS PENTINAT, S.: "Measuring Environmental Injustice: How Ecological Debt 

Defines a Radical Change in the International Legal System", Journal of Political Ecology, 2015 (forthcoming). 

 NOGUEIRA, A., “Derecho y políticas ambientales en Galicia: escasa actividad normativa y conflictividad económica alrededor de actividades con 

repercusión ambiental”, Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. VI Núm. 1 (2015): 1 – 10. 

 PALLARÈS SERRANO, A., “Jurisprudencia ambiental en Cataluña”, Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 6, núm. 1, 2015. 

 PALLARÈS SERRANO, A., “Jurisprudencia ambiental en Cataluña”, Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 6, núm. 2, 2015. 

 PÉREZ DE LOS COBOS HERNÁNDEZ, E. / ÁLVAREZ CARREÑO, S. M., “Derecho y políticas ambientales en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia”, Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 6, núm. 1, 2015, pp. 1–5. 

 PÉREZ DE LOS COBOS HERNÁNDEZ, E. / ÁLVAREZ CARREÑO, S. M., “Derecho y políticas ambientales en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia”, Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 6, núm. 2, 2015. 

 PRADES, J.; GONZALO, J.L.; DE LA VARGA, A.; FARRÉ, J., "Participación pública en la gestión de residuos radiactivos: el emplazamiento ATC", Papers. 

Revista de sociología (2015, 100/4, pp. 493-526. 

 RODRÍGUEZ BEAS, M., “La posición jurídica de las administraciones locales en materia forestal”, Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 31, 2015, 

pp. 389-416 

 SAN LUCAS CEBALLOS, M.; VILCA POZO, M.: "Management and Taxation in Environmental Projects: Ecuador's Yasuní-ITT Initiative (Yasuní-ITT Trust 

Fund).  Revista Catalana de Dret Ambiental, vol 6, núm, 1. 2015. 

 

2.4.5 Articles en altres revistes científiques 

 
 CASADO CASADO, L., “Country Report: Spain. Retrocesos en la protección del medio ambiente versus revitalización de la economía”, en IUCN Academy 

of Environmental Law e-Journal, issue, 2015, pp. 378-387 (http://www.iucnael.org/en/e-journal/current-issue-). ISSN: 1929-6088. 

 

http://www.iucnael.org/en/e-journal/current-issue-
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2.4.6 Altres publicacions 

 
 CASADO CASADO, L., “Legal Approaches for a Sustainable Water Management”, a “Country Report Spain” (pp. 262-307), a KÖCK, W., BOVET, J., 

MÖCKEL, S., RATH, K., REESE, M., Rechtsvergleichende Studie zu Instrumenten eines nachhaltigen Landmanagements. Comparative Law Analysis on 

Instruments for Sustainable Land Management, HelmHoltz Zentrum Für Umweltforschung Ufz, Diskussionspapier Nr. 10, maig, 2015, pp. 278-285.  

 CASADO CASADO, L., Recensió del llibre dirigit per Ángel María Ruiz de Apodaca Espinosa, Régimen jurídico de la evaluación ambiental. Comentario a la 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (Aranzadi, Cizur Menor, 2014), publicada a la Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 

170, 2015. 

 COCCIOLO, E., “Legal Approaches for Sustainable Energy Landscapes”, a “Country Report Spain” (pp. 262-307), a KÖCK, W., BOVET, J., MÖCKEL, S., 
RATH, K., REESE, M., Rechtsvergleichende Studie zu Instrumenten eines nachhaltigen Landmanagements. Comparative Law Analysis on Instruments for 
Sustainable Land Management, HelmHoltz Zentrum Für Umweltforschung Ufz, Diskussionspapier Nr. 10, maig, 2015, pp. 296-307. 

 DE LA VARGA PASTOR, A., “Legal Approaches for a Sustainable Agriculture”, a “Country Report Spain” (pp. 269-277), a KÖCK, W., BOVET, J., MÖCKEL, 

S., RATH, K., REESE, M., Rechtsvergleichende Studie zu Instrumenten eines nachhaltigen Landmanagements. Comparative Law Analysis on Instruments 

for Sustainable Land Management, HelmHoltz Zentrum Für Umweltforschung Ufz, Diskussionspapier Nr. 10, maig, 2015, pp. 296-307. 

 GIFREU FONT, J., “Legal Approaches for a Sustainable Urban Development”, a “Country Report Spain” (pp. 262-307), a KÖCK, W., BOVET, J., MÖCKEL, 

S., RATH, K., REESE, M., Rechtsvergleichende Studie zu Instrumenten eines nachhaltigen Landmanagements. Comparative Law Analysis on Instruments 

for Sustainable Land Management, HelmHoltz Zentrum Für Umweltforschung Ufz, Diskussionspapier Nr. 10, maig, 2015, pp. 286-295. 

 MERINO SANCHO, V., “Cross-sectoral Regulatory Approaches for a Sustainable Land Use”, a “Country Report Spain” (pp. 262-307), a KÖCK, W., BOVET, 

J., MÖCKEL, S., RATH, K., REESE, M., Rechtsvergleichende Studie zu Instrumenten eines nachhaltigen Landmanagements. Comparative Law Analysis on 

Instruments for Sustainable Land Management, HelmHoltz Zentrum Für Umweltforschung Ufz, Diskussionspapier Nr. 10, maig, 2015, pp. 262-268. 

 PIGRAU SOLÉ, A.; Recensión de: Laura MOVILLA PATEIRO, El Derecho internacional del agua. Los acuíferos tranfronterizos, Iustel, JMBosch Editor, 

2014, 504 págs. ISBN: 978-84-943023-2-9. Revista Española de Derecho Internacional / Vol.67 2//2015, pp. 313-316. ISSN: 0034-9380. 

 

2.5. Tesis doctorals 

 

Durant l’any 2015 s’ha realitzat la defensa de les següents tesis doctorals dirigides per membre del CEDAT: 

 

 El dia 11 de febrer de 2015 es va dur a terme la defensa de la Tesi doctoral de la Sra. Gabriela Fauth titulada "Crisis urbana y derecho a la 

ciudad: El espacio urbano litoral de Barcelona”, dirigida per la Dra. Judith Gifreu Font. 

 El dia 23 de març de 2015 es va dur a terme la defensa de la Tesi doctoral del Sr. Juan Alemany Garcías titulada “Las sociedades 

mercantiles urbanísticas de capital íntegramente público en el ámbito local”, dirigida per la Dra. Judith Gifreu Font. 
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 El dia 10 de juny de 2015 es va dur a terme la defensa de la Tesis doctoral del Sr.Francesc Xavier Forcadell Esteller titulada “L’organització 

territorial i el règim jurídic dels governs locals catalans: alguns elements per a un ple desenvolupament institucional en clau local”, dirigida per 

la Dra. Judith Gifreu Font. 

 El dia 4 de desembre de 2015 es va dur a terme la defensa de la Tesi doctoral de la Sra. Malka Andrea San Lucas Ceballos titulada “Los 

derechos de los pueblos indígenas ante la explotación petrolera del Yasuní-ITT”, dirigida pel Dr. Alfonso González Bondia.  

 El dia 14 de desembre de 2015 es va dur a terme la defensa de la Tesi doctoral de la Sra. Mª. Àngels Prats Mora titulada ”L’acció exterior de 

la Generalitat de Catalunya durant els governs del tripartit (2003-2010): cap a una estructura d’estat ?”, dirigida pel Dr. Santiago José 

Castellà. 

 

2.6. Quaderns de Dret Ambiental 

 

El Grup de recerca i els Estudis en Dret Ambiental de la URV l’any 2005 van decidir iniciar, amb el patrocini de l’Ajuntament de Vila-seca, una 

col·lecció amb el títol “Quaderns de Dret Ambiental”, on es publicaría, entre d’altres, el millor treball de fi de Màster dels Estudis de Dret Ambiental de 

la URV. 

 

Fins a l’actualitat hi ha els números següents: 

 

 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. 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

En aquests moments, hi ha tres quaderns nous pendent de publicació: 

 

 “La funció social en el marc de la política forestal a Catalunya. La recol·lecció de bolets com una activitat vinculada a la funció social del 

bosc”. 

 “La incidència de la Directiva de emisiones Industriales en el régimen jurídico catallán de prevención y control ambiental de actividades”. 

  “La protección de la calidad del aire”. 
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2.7. Revista Catalana de Dret Ambiental 

 

Després de la realització d’un estudi de viabilitat i com a conseqüència de les converses iniciades el 2008, a través de la Subdirecció General 

d’Informació i Educació Ambiental, es va arribat a un acord amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, a través del qual la 

URV i l’esmentat Departament coeditarien una nova publicació científica: la Revista Catalana de Dret Ambiental. El corresponent conveni es va 

signar amb data 25 de febrer de 2010. El 9 de novembre de 2010 es va signar una Addenda que modifica alguns aspectes del Conveni de 

col·laboració.  

El 30 de setembre de 2009 es va constituir el Consell de Redacció de la revista. En formen part 41 persones, tots ells acadèmics o advocats experts 

en dret ambiental. Hi són representades 18 universitats: Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Almería, Universidad de Cádiz, 

Universidad de Castilla La Mancha, Universidad de Granada, Universidad de Murcia, Universidad Pública de Navarra, Universidad de Valladolid, 

Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat d’Alacant, Universitat de 

Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat Pompeu Fabra i Universitat Rovira i Virgili. 

Igualment, s’ha format el Consell Assessor de la Revista, del que formen part prestigiosos experts, nacionals i estrangers. 

Aquesta publicació té la següent llicéncia Creative Commons Attribution 3.0 License.  

L’ISSN és: 2014-038X. La seva web és: www.rcda.cat. 

La revista té una periodicitat semestral, és electrònica i d’accés obert. Durant el 2015 s’han editat els números 1 i 2 del volum 6.  

Durant el 2011 es va sol·licitar la incorporació de la RCDA a diversos índexs de revistes científiques.  

La RCDA ha estat inclosa en el directori de revistes d’accés obert DOAJ. També a Dialnet I també s’ha autoritzat el Portal VLEX (portal) perquè 

publiqui la RCDA.  

La RCDA ha estat també incorporada a DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y 

Jurídicas), del CSIC i l’ANECA (http://dice.cindoc.csic.es/revista.php?rev=2014-038X) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca
http://www.rcda.cat/
http://dice.cindoc.csic.es/revista.php?rev=2014-038X
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La RCDA ha estat també incorporada a LATINDEX-Catálogo i reuneix 35 dels 36 criteris de qualitat per a revistes electròniques 

(http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=2&folio=20777) 

Finalment, la RCDA ja està present a RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades) on es reconeix a la RCDA l’acompliment de 

18 criteris de qualitat de la CNEAI, sobre 19 possibles, i també 18 criteris de qualitat d’ANECA, sobre 21 possibles (http://epuc.cchs.csic.es/resh/). 

La RCDA forma part de l’edició 2014 de CARHUS+. 

Durant l’any 2015 La RCDA està inclosa en els següents directoris, índexs i bases de dades de revistes científiques: 

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

o Directory of Open Access Journal. DOAJ 

o Revistes Catalanes amb Accés Obert RACO 

o Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Universitarias REBIUN 

o V/Lex 

o Dialnet 

o MIAR 2015 Live Information Matrix for the Analysis of Journals 

o DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas), CSIC / ANECA. 

o LATINDEX-Catálogo. La RCDA acompleix els 36 criteris de qualitat. 

o RESH. La RCDA acompleix 17 dels 18 criteris de qualitat de la CNEAI, i 20 dels 22 criteris de qualitat fixats per ANECA. 

o CARHUS+ 2014  Qualificació B. 

o REDIB - Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico REDIB. 

o Sumarios ISOC - Ciencias Sociales y Humanidades 

o ROAD Directory of Open Access Scholarly Resources 

http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=2&folio=20777
http://epuc.cchs.csic.es/resh/
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=487715
http://doaj.org/search?source=%7B%22query%22:%7B%22query_string%22:%7B%22query%22:%22REVISTA%20CATALANA%20DE%20DRET%20AMBIENTAL%22,%22default_operator%22:%22AND%22%7D%7D,%22sort%22:%5B%7B%22id%22:%7B%22order%22:%22asc%22%7D%7D%5D%7D#.VOYgEy7QNx4
http://www.raco.cat/index.php/raco
http://rebiun.crue.org/cgi-bin/rebiun/O7434/ID875e69b5/NT2
http://vlex.es/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=16232
http://miar.ub.edu/issn/2014-038X
http://dice.cindoc.csic.es/resultados.php?tit=REVISTA+CATALANA+DE+DRET+AMBIENTAL&at=&ac=&criterios_latindex=n&issn=&bbdd=&submit=+Buscar+
http://www.latindex.unam.mx/buscador/resBus.html?palabra=revista+catalana+de+dret+ambiental&opcion=1&Submit=Buscar
http://epuc.cchs.csic.es/resh/
https://www10.gencat.cat/agaur_boga/AppJava/FlowControl
https://www.redib.org/recursos/Record/oai_revista1592-revista-catalana-dret-ambiental/Description#tabnav
http://bddoc.csic.es:8080/inicioBuscarSimple.html;jsessionid=F1C39D3F5B63A71F95BA7561090098B0?estado_formulario=show&bd=ISOC&tabla=docu
http://road.issn.org/issn/2014-038X-revista-catalana-de-dret-ambiental-#.VOYsFy7QNx4
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o SUDOC. 

La RCDA forma part de e-Revistas (Plataforma Open Access de Revistas Científicas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas) i el Directorio 

Dulcinea, del CSIC. Es continuen les gestions per incorporar la RCDA a altres índexs i bases de dades. 

 

2.8. Assistència a Congressos i estades de recerca 

 

 La Sra. Lorena Martinez va realizar una estada de recerca a Lauterpacht Research Centre for International Law, University of Cambridge, del 

13/01/2015 al 28/03/2915. Tema de recerca: la diligència deguda en el dret internacional de la inversió estrangera; i una altra al Programa de 

Nacions Unides per al Medi Ambient del 7/06/2015 al 07/09/2015. Tema de recerca: Drets Humans i Medi Ambient; objectius de 

desenvolupament del mileni i delictes ambientals (transnacionals), Kenia. 

 La Sra. Stephanie Ascencio va realitzar una estada de recerca a la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, en Morelia, México. L’estada és del 15/11/2015 al 20/12/2015 i va treballar temes relacionats amb polítiques publiques d’adaptació al 

canvi climàtic. 

 La Sra. Tahys Ricarte està realitzant una estada de recerca a Lateinamerika Institut (LAI), de la Freie Universität (FU),Berlín, Alemania. 

Treballarà temes relacionats amb gènere, ecofeminisme, descolonització, noves cognicions, soberania alimentària, patriarcat i justícia 

ambiental. L’estada és del 20/09/2015 fins al 20/01/2016. La professora responsable és la Dra. Martha Zapata. 

 El Sr. Jeronimo Mateus va fer una estada de recerca entre els mesos de desembre de 2104 i gener de 2015, a l’Instituto Socioambiental 

(www.socioambiental.org), en Brasilia/Brasil. 

 

3. Transferència  

 

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

 

http://corail.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&SRT=RLV&TRM=2014-038X&COOKIE=U10178,Klecteurweb,D2.1,E315d1932-17d,I250,B341720009+,SY,A%5C9008+1,,J,H2-26,,29,,34,,39,,44,,49-50,,53-78,,80-87,NLECTEUR+PSI,R83.57.132.56,FN
http://www.socioambiental.org/
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Durant el 2015 s’han formalitzat els següents projectes/contractes de transferència, en l’àmbit del Dret Ambiental: 

 

 T15185S – “Study on the Implementation of Directive 2008/99/EC” – SEO Birdlife. 

 

3.2. Conferències, cursos i seminaris impartits per membres del CEDAT, en l’àmbit del dret ambiental o en temes afins  

 

La Dra. Maria Marquès va impartir un seminari sobre Dret penal ambiental a la University of South Australia. Amb el títol "The protection of the 

environment through criminal law in the UE", el dia 14 d'abril, la Dra. Maria Marquès va impartir un seminari centrat en la Directiva 2008/99/EC, 

relativa a la protecció del medi ambient mitjançant el Dret penal, primera directiva europea d'aquesta naturalesa, exposant-ne les raons, la tipologia 

de conductes i sancions, així com l'abast de la responsabilitat penal. L'anàlisi dels principals continguts de la Directiva es va fer des d'una 

perspectiva crítica, obrint una discussió sobre els límits del Dret penal en aquest àmbit. El seminari s'adreçava al professorat de Dret ambiental de la 

University of South Australia, University of Adelaide, Flinders University i University College London-Australia. 

 

3.3. Clínica Jurídica Ambiental  

 

El nou pla d’estudis del Màster Universitari en Dret Ambiental preveu l’assignatura de Clínica Jurídica Ambiental com una matèria que es cursa 

durant el segon quadrimestre del segon curs de l’ensenyament. Tenint en compte que durant el curs 2014-2015 tan sols es va posar en marxa 

parcialment el nou pla d’estudis, per al primer curs, no va ser possible realitzar cap tasca de transferència en el marc de la Clínica Jurídica 

Ambiental. 

Amb l’inici de la vigència completa del nou pla d’estudis, el segon quadrimestre del curs 2015-2016 ja es duran a terme activitats de Clínica Jurídica 

Ambiental. 

 

4. Cooperació 

 

Projecte dels Horts Socials a la URV. - L’educació ambiental per a la innovació social.  
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La Dra. Susana Borràs, professora de Dret Ambiental i membre investigadora del CEDAT, la Sra. Thays Ricarte, exalumna del Master Universitari en 

Dret Ambiental i becària predoctoral del Cedat, i les alumnes del Grau en Història de l’Art Sra. Anna Solé i Sra. Clàudia Egea van presentar aquest 

projecte que va ser el guanyador de la convocatòria per a Projectes d'Innovació Social URV, que compta amb els fons recaptats a la I Cursa 

Solidària URV d'abril de 2013 (4.500 €). 

És un projecte que proposa la preparació, construcció, arranjament i conversió d'una zona del Campus Catalunya de la URV, que es troba en desús, 

en un espai agrourbà, que implicarà la participació de col·lectius socialment vulnerables amb els membres de la comunitat universitària de la URV, 

per poder incentivar la convivència social i ambiental en aquest espai. El projecte contempla la posada en marxa d'entre 15 a 20 horts socials 

d'aproximadament 10 m2. 

L'objectiu de l'acció és desenvolupar un projecte d'innovació social que permeti integrar a uns col·lectius socialment vulnerables amb la cultura de 

la protecció, conservació i sostenibilitat ambiental. 

A l'abril del 2015 el projecte va obtenir el premi d'Acció Social Mercè Bañeras i Maria Figueres que atorga la Fundació Plataforma Educativa en la 

categoria d'Innovació Social.  
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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 implicats, el Consell de Govern en sessió de juliol de 2008 va aprovar iniciar el procés de constitució del CEDAT com a centre de 
recerca de la URV. Aquest procés culminà amb l‘aprovació del Pla estratègic i el Reglament del CEDAT, formalitzats en el Consell de Govern, en sessió de 30 
d’abril de 2009. 

En aquest marc, el CEDAT és 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. El CEDAT té doncs el reconeixement com a centre de recerca de la Universitat Rovira i Virgili. 

Un cop caducat el conveni signat el 2007, el CEDAT deixa de ser un Centre compartit, per a esdevenir un centre propi de la URV. 

Des del punt de vista de l’estructura administrativa, el CEDAT resta sota el paraigües del Departament de Dret Públic. 

D’acord amb les normes aplicables, els Instituts i Centres de Recerca propis de la URV han de dotar-se d’un Reglament de funcionament intern. 

 

Capítol I. Disposicions generals 

 

Article 1 - Denominació i règim jurídic 

 

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

2- El CEDAT es regeix: 

a) per la legislació vigent que 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 es puguin adoptar pels òrgans 
competents de la URV que els puguin afectar. 
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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 la generació i la socialització del coneixement en l’àmbit del dret ambiental, sobre la base del compromís pel desenvolupament 
sostenible. 

2- Per a l’assoliment d’aquest objectiu i en exercici de les funcions que li són pròpies, el CEDAT realitzarà les activitats següents: 

a) Desenvolupar projectes de recerca i difondre els seus resultats mitjançant l’edició i la participació en publicacions i l’organització i la participació en congressos, 
col·loquis i seminaris científics; 

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

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

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

 

Article 3 – Composició i recursos  

 

1.  El CEDAT podrà comptar amb els recursos humans, materials i de gestió assignats pels departaments als grups de recerca que l’integren, així com 
investigadors externs quan col·laborin activament en les activitats del CEDAT. En el moment de constitució del CEDAT, s’hi integren les persones que es 
relacionen en la disposició addicional. 

2. La vinculació de nous membres al Centre, a proposta del director o la directora, ha de ser acordada pel Consell de Direcció. 

3. En el cas dels investigadors, per poder ser membre del Centre, un investigador ha d’acreditar, en els darrers 5 anys, una producció equivalent a  la que atorga la 
qualificació d’investigador actiu a la URV. 

4. Es poden vincular temporalment al CEDAT persones procedents d’altres universitats i/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 seva vinculació. 

5. La desvinculació de membres del Centre a proposta del director o la directora o de la persona interessada, ha de ser acordada pel Consell de Direcció del 
Centre. 

6. 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: 

a) el Director o la Directora, 

b) el Subdirector o la Subdirectora 

c) el Consell de Direcció, 

 

 

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

 

1. El director o la 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 és nomenat o nomenada pel rector o rectora de la URV, per un mandat de tres anys, renovable per períodes d’igual durada. El director o 
la directora pot ser cessat o cessada en qualsevol moment pel rector o la 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 la directora: 

a) Representar el Centre, dirigir-lo i realitzar la gestió ordinària.  

b) proposar als òrgans competents la contractació dels recursos humans propis; 

d) desenvolupar el programa d’accions aprovat pel Consell de Direcció; 

e) signar els contractes programes que es puguin establir entre el Centre de Recerca i la URV; 

f) convocar i presidir les reunions del Consell de Direcció; 

g) autoritzar les despeses del CEDAT, 

h) trametre anualment al vicerector competent les modificacions que s’hagin pogut produir en la relació dels membres del CEDAT; 

i) totes les altres funcions que li atribueixi aquest Reglament i aquelles altres relatives a la direcció de la gestió ordinària del CEDAT que aquest Reglament no 
atribueixi al Consell de Direcció. 

4. Quan el volum d’activitat del Centre ho requereixi el director o la directora podrà 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 la directora, que l’assisteix en les seves funcions. El subdirector o la subdirectora és nomenat o nomenada pel rector o rectora de la URV. 
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Article 6 - El Consell de Direcció 

 

1- El Consell de Direcció, presidit pel director o la directora, està format per un nombre no inferior a onze investigadors amb grau de doctor, entre els investigadors 
de la URV vinculats al CEDAT, un representant dels investigadors en formació que desenvolupin la seva activitat de recerca al CEDAT i un membre del personal 
tècnic de suport vinculat al CEDAT. Tots ells són designats pel director o directora, prèvia consulta amb els membres del CEDAT. 

2. El membre del personal tècnic de suport farà les funcions de secretari o secretària encarregat/ada d’elaborar les actes de les reunions del Consell de Direcció. 

3. Són competències del Consell de Direcció: 

a) elaborar i garantir el desenvolupament de les línies d’acció estratègiques del CEDAT, així com la seva 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 seves possibles modificacions, i elevar-lo al Consell de Govern per a la seva aprovació; 

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 desenvolupin des del CEDAT; 

i) aprovar les accions formatives en les que participi el CEDAT. 

3- El Consell es reuneix en sessió ordinària, com a mínim una vegada al trimestre, i en sessió extraordinària sempre que el seu director ho cregui oportú per 
iniciativa pròpia, o a petició d’una tercera part dels seus membres. 

4- 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 s’aprovi la seva inclusió amb el 
vot favorable de la majoria. 

5- Per a la vàlida constitució 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 i del secretari o secretària, o les persones que els substitueixin. En segona convocatòria, que es realitzarà mitja 
hora després de la primera, el Consell de Direcció quedarà 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 seus membres. Els acords seran adoptats 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 té valor diriment. 

6- Per a l'adopció d'acords sobre la modificació del Reglament, l'aprovació del pressupost i de la memòria caldrà el vot favorable de la majoria absoluta dels 
membres del Consell. 
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Capítol III. Règim econòmic 

 

Article 8 - Gestió econòmica 

 

1. Les despeses del Centre de Recerca han de ser autoritzades pel seu 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 que el responsable o Investigador Principal sigui un membre del Centre vinculat a la 
URV, es gestionaran al CEDAT des del Departament de Dret Públic.  

4. La part d’overheads corresponent a Departaments de projectes de recerca i transferència obtinguts pel CEDAT seran distribuïts entre els departaments 
participants en el projecte de manera proporcional al nombre d’investigadors de cadascun dels departaments. 

 

Article 9 - Drets de propietat intel·lectual i/o industrial 

 

1- Les patents, models d’utilitat, creacions intel·lectuals o qualsevol altre tipus 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 afectarà a la condició d’autors. 

2- En totes les publicacions, documents i materials que es generin amb motiu de l’activitat del Centre i en la participació en conferències, cursos o congressos, en 
l’àmbit del dret ambiental, els investigadors de la URV han d’identificar la pertinença al CEDAT, al Departament al qual pertanyen i a la URV. 

 

Disposició addicional 

 

A l’entrada en vigor d’aquest Reglament resten vinculades al CEDAT les persones següents: 

 

Investigadors propis de la URV   

1. Dr. Adolf Barceló Barceló  

2. Dr. Jordi Barrat Esteve 

3. Dra. Susana Borràs Pentinat 

4. Dr. Antonio Cardesa Salzman 

5. Dr. Santiago José Castellà Surribas 
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6. Dra. Lucía Casado Casado 

7. Dr. Endrius Cocciolo 

8. Dra. Aitana de la Varga Pastor 

9. Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó 

10. Dra. Àngels Galiana Saura 

11. Dr. Alfons González Bondia 

12. Dr. Jordi Jaria Manzano 

13. Dr. Antoni Maria Jordà Fernández 

14. Dra. Maria Marquès Banqué 

15. Dr. Víctor Merino Sancho 

16. Dra. Neus Oliveras Jané 

17. Dra. Anna Pallarès Serrano 

18. Dr. Antoni Pigrau Solé 

19. Dr. Gonzalo Quintero Olivares 

20. Dra. Marina Rodríguez Beas 

21. Dra. Laura Roman Martín 

22. Dr. Mario Ruiz Sanz 

23. Dr. Josep Maria Sabaté Vidal 

24. Dra. Núria Torres Rosell 

25. Dr. Jaume Vernet Llobet 

Investigadors en formació 

1. Sra. Malka San Lucas Ceballos 

2. Sra. Isabel Vilaseca Boixareu  

3. Sra. Beatriz Irene Felipe Pérez.  

4. Sr. Daniel Iglesias Márquez 

5. Sra. Lorena Martínez Hernández  
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6. Sra. Thays Ricarte Lopes.  

7. Sra. Stephanie Ascencio Serrato 

8. Sr. Jeronimo Basilio Sao Mateus 

9. Sra. Itzel Ramos Olivares 

10. Sr. Antoni Gifreu Font 

Personal tècnic de suport 

1. Sra. Mercè Figueras Saludes 

Investigadors externs a la URV 

Universitat de Barcelona 

1. Dra. Mar Campins Eritja. 

2. Dr. Xavier Fernández Pons  

3. Dra. Laura Huici Sancho,  

Universidad del País Vasco 

4. Dra. Blanca Lozano Cutanda 

Universitat Autònoma de Barcelona 

5. Dr. Joan Baucells Lladós (URV en comissió de serveis a la UAB) 

6. Dra. Judith Gifreu Font 

7. Dra. Marta Franch Seguer 

8. Dra. Isabel Pont Castejón 

Universitat Jaume I de Castelló 

9. Dr. José Luís Blasco Díaz 

Universidad de Granada 

10. Dra. Teresa Fajardo del Castillo 

Universidad de Cádiz 

11. Dra. Esther Hava García  
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Universidad de Murcia 

12. Dr. Santiago Manuel Álvarez Carreño 

Universidade de Santiago de Compostela 

13. Dra. Alba Nogueira López 

Universitat de València 

14. Dr. Albert Noguera Fernández 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 

15. Dr. Fernando García Rubio 

 

Disposició final 

 

Aquest Reglament entrarà en vigor un cop aprovat  pel Consell de Govern, el dia de la publicació en el FOU.  
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ANNEX II: ALTRES PUBLICACIONS DELS MEMBRES DEL CEDAT 

 

1. Llibres dirigits, coordinats o editats  

 

 FREIXES, T.; ROMÁN, L. (dirs.), OLIVERAS, N.; VAÑÓ, R. (cords.), The European Protection Order. Its Application to the Victims of Gender Violence, 

Tecnos, Madrid, 2015, pp. 25-33. ISBN: 978-84-309-6553. 

 GARCÍA RUBIO, F. (Dir.), Análisis de las repercusiones de la reforma local sobre la organización, competencias y servicios de las entidades locales, INAP, 

Madrid, 2015. 

 GIFREU FONT, J. (2015), Sóc regidor d’urbanisme, i ara què?, 2a. edició, ACM – Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, Barcelona, 2015. 

167 pp. 

 QUINTERO OLIVARES, G. (dir.), JARIA I MANZANO, J. (coord.), Derecho penal constitucional, Tirant lo Blanch, València, 2015. ISBN: 978-84-9086-731-0. 

 QUINTERO OLIVARES, G. (dir.), Comentario a la reforma penal del 2015, Aranzadi, 2015. ISBN 978-84-9098-371-3. 

 RUIZ SANZ, M. (coord.), Ejercicios y materiales de Teoría del Derecho, Tirant lo blanch, València, 2015. ISBN: 978-84-9119-136-0. 

 

2. Monografies  

 

 GALIANA SAURA, A,; RUIZ SANZ, M., Apuntes de Sociología del Derecho, Tirant lo Blanch, València, 2015. ISBN: 978-84-9119-134-6. 

 NOGUERA FERNÁNDEZ, A.; NAVAS ALVEAR, M., Los nuevos derechos de participación ¿derechos constituyentes o derechos constitucionales?. Estudio 

del modelo constitucional ecuatoriano de 2008, Tirant lo blanch, València, 2015 (en premsa). 

 

3. Capítols de llibre  

 

 ATANASOV, A.; CERRATO, E.; DECHEV, E.; FREIXES, J.; FREIXES, T.; MARGARITOVA-VOUTCHKOVA, S.; MERINO, V.; OLIVERAS, N.; 

RODRÍGUEZ-MEDEL, C.; ROMÁN, L.; SALES, M.; STEIBLE, B.; TORRES, N.; VAÑÓ, R.;  VISSER, C., “Indicators for the Transposition of Directive 

2011/99/EU”, en The European Protection Order. Its application to the Victims of Gender Violence, Tecnos, Madrid, 2015, pp. 177-190. ISBN: 978-84-309-

6553. 

 BLASCO DÍAZ, J.L., - “Capítulo II. Diligencia Debida”, en Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2015, pp. 41-90. 

 BLASCO DÍAZ, J.L., - “Capítulo IV. El Control Interno (epígrafes 1, 2 y 3)”, en Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales, 

Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 149-181. 

 BLASCO DÍAZ, J.L., - “Capítulo VII. La organización institucional”, en Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales, Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2015, pp. 265-271. 
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 BLASCO DÍAZ, J.L., - “Capítulo 2. La intervención pública: justificación y límites” en Módulo IX. Régimen jurídico del tráfico y la seguridad vial, Alfa Delta 

Digital, Valencia, 2015, pp. 25-33. 

 BLASCO DÍAZ, J.L., - “Capítulo 3. La distribución de competencias sobre seguridad vial y movilidad. Normativa, organización y planificación”, en Módulo IX. 

Régimen jurídico del tráfico y la seguridad vial, Alfa Delta Digital, Valencia, 2015, pp. 34-42. 

 GIFREU FONT, J. (2015) “Propostes de transparència i bon govern en l’àmbit urbanístic. Blanc sobre negre: l’ideal del bon govern i la realitat de les 

polítiques urbanístiques locals”, a Bon govern, transparència i integritat institucional al govern local, Manuel Villoria (dir.), Diputació de Barcelona, pp. 407-

433. ISBN: 978-84-9803-712-8. 

 GIFREU FONT, J. (2015), “Los bienes de las entidades locales” a Moreno Torres, J.L. y Arroyo Gil, A. (coords.), Guía del concejal, Claves 20, Fundación 

Democracia y Gobierno Local, pp. 187-216.  ISBN: 978-84-943793-3-8. 

 GIFREU FONT, J., “Urban Planning litigation in Spain”, Association Internationale de Droit de l'Urbanisme (AIDRU). Lieja, Universitat de Lieja, pp. 1-19 (en 

premsa). 

 GIFREU FONT, J., “La activación de la temporalidad urbana como paradigma de la emergencia de una estrategia de gestión de perfil adaptativo y 

participativo” a La gestión de los vacíos urbanos, Diputació de Barcelona (en premsa). 

 JARIA I MANZANO, J., “El marco constitucional del Derecho Penal”, Gonzalo Quintero Olivares (dir.), Jordi Jaria i Manzano  (coord.), Derecho penal 

constitucional, Tirant lo Blanch, València, 2015, pp. 135-189. 

 JARIA I MANZANO, J., “La Constitución y el proceso penal: cuestiones fundamentales”, Gonzalo Quintero Olivares (dir.), Jordi Jaria i Manzano  (coord.), 

Derecho penal constitucional, Tirant lo Blanch, València, 2015, pp. 191-233. 

 JARIA I MANZANO, J., “La identificació del dret aplicable en un context normatiu complex”, DDAA, Diàlegs sobre la justícia i els jutges, Centre d’Estudis 

Jurídics i Formació Especialitzada, Barcelona, 2015, pp. 87-114 [en premsa]. Traduït al castellà: “La identificación del Derecho aplicable en un contexto 

normativo complejo”, DDAA, Diálogos sobre la justicia y los jueces, Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Barcelona, 2015, pp. 87-114. 

 MARQUÈS I BANQUÉ, M., “Formando para el Pro Bono: el diseño de una clínica jurídica universitaria”, a Guía para la práctica del voluntariado jurídico, 

Fundación Aranzadi Lex Nova, 2015. 

 MERINO SANCHO, V.M., “The Concept of Gender Violence in the Legal Systems of the EU Member States”, en The European Protection Order. Its 

application to the Victims of Gender Violence, Tecnos, Madrid, 2015, pp. 45-55. ISBN: 978-84-309-6553. 

 MONTORO, M.J.; SOMMERMANN, K.P.; FUENTES I GASÓ, J.R., “Buenas prácticas y códigos de conducta. ¿Sustitutivos de la legislación?”, en Die gute 

Rechtsetzung/ La Buena Legislación (en premsa); Forschunsistitut für öffentliche Verwaltung, University Speyer, Alemania, 2015, pp. 137-168. 

 NOGUERA FERNÁNDEZ, A., “Derecho a la resistencia y consulta previa: derechos de los pueblos indígenas en América Latina”, en Educar la mirada. 

Documentales para una enseñanza crítica de los derechos humanos, Tirant lo Blanch, València, 2015, pp. 191-208. 

 NOGUERA FERNÁNDEZ, A., “Redes sociales e innovación docente en la educación universitaria”, en Docencia virtual y experiencias de innovación 

docente: entornos b-learning y e-learning, Huygens Editorial, Barcelona, 2015, pp. 65-76. 

 NOGUEIRA LÓPEZ, A. “A presenza da lingua na actividade científica” en VVAA, Lingua e universidade, Universidade de A Coruña, 2015, pp. 21-43, 

9788497496223. 
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 OLIVERAS JANÉ, N., “Directive 2011/99/EU on the European Protection Order”, en TERESA FREIXES, LAURA ROMÁN (dirs.) NEUS OLIVERAS, 

RAQUEL VAÑÓ (coords.), The European Protection Order. Its Application to the Victims of Gender Violence, Tecnos, Madrid, 2015, pp. 34-44. ISBN: 978-

84-309-6553. 

 QUINTERO OLIVARES, G.; FRANQUET SUGRAÑES, M,T, “Estado, mercado y Constitución: dimensión penal”, en Gonzalo Quintero Olivares (dir.), Jordi 

Jaria i Manzano (coord.), Derecho penal constitucional, Tirant lo Blanch, València, 2015, pp, págs. 493-542. 

 QUINTERO OLIVARES, G.; GONZÁLEZ BONDÍA, A; FALLADA GARCÍA-VALLE, J.R.; “La construcción del bien jurídico protegido a partir de la 

Constitución”, Gonzalo Quintero Olivares (dir.), Jordi Jaria i Manzano  (coord.), Derecho penal constitucional, Tirant lo Blanch, València, 2015, pp. 84-134 

 QUINTERO OLIVARES, G.; JARIA I MANZANO, J.; PIGRAU SOLÉ, A., “Aspectos generales”, Gonzalo Quintero Olivares (dir.), Jordi Jaria i Manzano 

(coord.), Derecho penal constitucional, Tirant lo Blanch, València, 2015, pp. 21-81. 

 QUINTERO OLIVARES, G.; JARIA I MANZANO, J., “Ejecución penal y constitución: límites formales y aspectos teleológicos”, Gonza lo Quintero Olivares 

(dir.), Jordi Jaria i Manzano  (coord.), Derecho penal constitucional, Tirant lo Blanch, València, 2015, pp. 287-333. 

 QUINTERO OLIVARES, G.; OLIVERAS JANÉ, N.; JARIA I MANZANO, J.;, “Los derechos fundamentales y el Derecho Penal”, Gonzalo Quintero Olivares 

(dir.), Jordi Jaria i Manzano  (coord.), Derecho penal constitucional, Tirant lo Blanch, València, 2015, pp. 381-454. 

 QUINTERO OLIVARES, G.; JARIA I MANZANO, J., “La protección penal del orden constitucional”, Gonzalo Quintero Olivares (dir.), Jordi Jaria i Manzano  

(coord.), Derecho penal constitucional, Tirant lo Blanch, València, 2015, pp. 543-383. 

 QUINTERO OLIVARES, G.; NOGUERA FERNÁNDEZ, A., “El Derecho Penal y los principios rectores de la política social y económica”, en Gonzalo 

Quintero Olivares (dir.), Jordi Jaria i Manzano  (coord.), Derecho penal constitucional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 455-493. 

 QUINTERO OLIVARES, G., TORRES ROSELL, N., “La Constitución y los principios rectores del Derecho penal”, Gonzalo Quintero Olivares (dir.), Jordi 

Jaria i Manzano  (coord.), Derecho penal constitucional, Ed. Tirant lo Blanch, 2015, p.335-377, ISBN: 13:9788490867310 

 RODRÍGUEZ BEAS, M.; FUENTES I GASÓ, J. R., “La organización territorial del Estatuto de 2006 y el impacto de la Ley 27/2013, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local en la interiorización del régimen local de Cataluña”, GARCÍA RUBIO, F. (dir.), Análisis de las repercusiones de la 

reforma local sobre la organización, competencias y servicios de las entidades locales, INAP, Madrid, 2015, pp. 511- 576. 

 RODRÍGUEZ BEAS, M., “La compra pública innovadora en la nueva Directiva de contratación pública”, GIMENO FELIÚ, J, M., Las nuevas directivas de 

contratación pública, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2015, p. 307-319. 

 RODRÍGUEZ BEAS, M., “Los MOOC en la docencia universitaria: su integración como herramienta metodológica”, VILLCA POZO, M., CARRERAS 

CASANOVAS, A., (coords.), Docencia virtual y experiencias de innovación docente: entorno b-learning y e-learning, Huygens Editorial, Barcelona, 2015, p. 

19-36. 

 ROMÁN MARTÍN, L., “Main international landmarks in the eradication of violence against women”, en TERESA FREIXES, LAURA ROMÁN (dirs.) NEUS 

OLIVERAS, RAQUEL VAÑÓ (coords.), The European Protection Order. Its Application to the Victims of Gender Violence, Tecnos, Madrid, 2015, pp. 25-33. 

ISBN: 978-84-309-6553. 

 RUIZ SANZ, M., “Estudio preliminar: Ver, pensar, oír los derechos humanos a través de los documentales”, en Educar la mirada. Documentales para una 

enseñanza crítica de los derechos humanos (García, J.A.; Vañó, R., eds.), Tirant lo blanch, València, 2015, pp. 17-36, ISBN: 978-84-9086-634-4.  

 RUIZ SANZ, M., “Cine multicultural: pero… ¿hay algo así?”, en Diversidad cultural y conflictos en la Unión Europea. Implicaciones jurídico-políticas 

(Solanes, A., ed.), Tirant lo blanch, València, 2015, pp. 203-240. 
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 TORRES ROSELL, N., “El matrimonio infantil como atentado a la dignidad y la indemnidad de los menores”, en Delitos contra la libertad e indemnidad 

sexual de los menores (Villacampa Estiarte. Coord.), Civitas Thomson Reuters Aranzadi, 2015, p. 389-436, ISBN: 9788490599341. 

 TORRES ROSELL, N., “Trabajos en beneficio de la comunidad y localización permanente”, Comentario a la Reforma penal de 2015 (Dir. Quintero 

Olivares), Civitas Thomson Reuters Aranzadi, 2015, p.101-115, ISBN: 978-84-9098-373-7. 

 TORRES ROSELL, N., “Analysis of the national rules and regulations on protection measures for the victims of gender violence: The protection measures 

laid down in the Directive”, en The european protection order. Its application to the victims of gender violence (Dir. Freixes/Román), ed. Tecnos, 2015, p.78-

95, ISBN: 9788430965533. 

 VERNET LLOBET, J., “El derecho a la dignidad humana en la jurisprudencia europea”, Opus Magna Constitucional, Tomo X, Instituto de Justicia 

Constitucional de la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala, Guatemala, 2015, pàg. 217-258. ISBN 978-9929-626-05-8. 

 VERNET LLOBET, J., “Los conflictos lingüísticos abiertos en la jurisprudencia constitucional española”, en Políticas lingüísticas en democracias 

multilingües: ¿es evitable el conflicto?, J. Cagiao i J. Jiménez-Salcedo (coord.), Editorial La Catarata, Madrid, 2015, ISSN: 978-84-9097-082-9. 
 

4. Articles en revistes científiques indexades  

 

 CAMPINS, M., “The European Union and the secession of a territory from a EU member State”, Rivista di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, Vol. XVII 

N 2, pp. 479-502,  2015. ISSN: 2037-6677. 

 CASADO CASADO, L., “El silencio en los recursos administrativos: el alcance del efecto positivo del doble silencio en el recurso de alzada”, Revista 

Española de Derecho Administrativo, núm. 172, 2015, pp. 271-316. ISSN: 0210-8461. 

 CASADO CASADO, L., “Veinte años del Jurado de Expropiación de Cataluña: balance y perspectivas”, Cuadernos de Derecho Local, núm. 39, 2015, pp. 

63-106. ISSN: 1695-8438. 

 FUENTES GASÓ, J.R.; GIFREU FONT, J.; “Il sistema di revisioni degli atti amministrativi: la revisione ad’ufficio e la revoca in Spagna e in Italia”, Giustizia 

Administrativa. Revista di diritto pubblico; Número: 101, enero-abril 2015, pp. 55-88. ISSN: 0211-9560. 

 FUENTES I GASÓ, J. R.; RODRÍGUEZ BEAS, M., “La incidencia de la reforma del régimen local en la organización territorial de Cataluña”, Nuove 

Autonomie. Rivista Quadimestrale di Diritto Púbblico, núm. 1, 2015, p. 155- 186. 

 GIFREU FONT, J., “El deber legal de conservación y rehabilitación de los propietarios de viviendas: la inspección técnica de edificios en Cataluña y la 

concreción del técnico facultativo competente para calificar el estado general de conservación”, Práctica Urbanística, núm. 137 (novembre-desembre 2015), 

Pp. 96-116. 

 GIFREU FONT, J., “Las mancomunidades provinciales en el marco de la reforma de la Administración local de principios del siglo XX. El ‘eslabón perdido’ 

en el proceso de descentralización del Estado”, Revista Catalana de Dret Públic, núm. 51, desembre 2015. 

 JARIA I MANZANO, J., “La independència com a procés constituent. Consideracions constitucionals sobre la creació d’un estat català”, Revista d’Estudis 

Autonòmics i Federals, núm. 22, octubre 2015, p. 184-218. 

 MARQUÈS I BANQUÉ, M., “Clínicas jurídicas y Universidad pública”, Revista de Educación y Derecho núm. 11, 2015. 
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 NOGUERA FERNÁNDEZ, A., “Los nuevos instrumentos de gobernanza económica europea y sus consecuencias sobre los derechos sociales en Grecia 

(periodo 2009-2015)”, Revista de Derecho Constitucional Europeo, Universidad de Granada/Instituto Andaluz de Administración Pública, No. 24, juliol-

desembre 2015. 

 NOGUERA FERNÁNDEZ, A., “Los derechos de participación en Ecuador siete años después de la aprobación de la constitución: de derechos 

constituyentes a derechos constitucionales”, Revista Estudios de Derecho, Universidad de Antioquia (Medellín. Colombia), Vol. 72, Núm. 159 (2015).  

 NOGUERA FERNÁNDEZ, A., “La defensa de los derechos fundamentales frente a las empresas en el constitucionalismo estatal e internacional”, Revista 

Peruana de Derecho Constitucional, Centro de Estudios Constitucionales, Tribunal Constitucional de Perú, No. 9, Diciembre 2015. 

 QUINTERO OLIVARES, G.; “La acción popular: pasado, presente y futuro de una institución controvertida”, Revista de derecho y proceso penal, ISSN 

1575-4022, Nº. 37, 2015, págs. 93-131. 

 RODRÍGUEZ BEAS, M., “La innovación en la nueva Directiva de contratación pública: La asociación para la innovación”, Cuadernos de Derecho Local, 

núm. 39, 2015, p. 141-162. 

 RUIZ SANZ, M., Sociedades multiculturales y sistemas jurídicos: intersecciones y confrontaciones, Derechos y Libertades, núm. 32, época II, enero 2015, 

pp. 79-105, ISSN: 1133-0937; DOI: 10.14679/1003. 

 SABATÉ I VIDAL, J.; M., FUENTES I GASÓ, J. R., "Derecho público y derecho privado en las concesiones administrativas de dominio de los puertos y 

dársenas deportivas”; Actualidad Administrativa, Número: 5, mayo 2015, pp. 533-541. 

 TORRES ROSELL, N., “Matrimonio forzado: aproximación fenomenológica y análisis de los procesos de incriminación”, Estudios penales y criminológicos, 

(en prensa). 

 VERNET LLOBET, J.,  “Catalunya i Espanya: Una recerca de vida d’en Miquel Caminal. In memoriam”, Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, núm. 21, 

abril 2015, pàg. 11-34, ISSN: 1886-2632. 

 VILLACAMPA, C., TORRES, N., “Trafficked women in prison: the problem of double victimization”, European Journal on Criminal Policy and Research, Vol. 

21, 1, 2015, p. 99-115. 

 

5. Articles en altres revistes científiques  

 

 NOGUERA FERNÁNDEZ, A., “La redefinición de la igualdad en el neoconstitucionalismo latinoamericano: el constitucionalismo de la igualdad en acción”, 

Revista El Otro Derecho, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), Bogotá, Colombia, No. 49, 2015. 

 QUINTERO OLIVARES, G.; “La "clonación" de tarjetas y uso de documentos ajenos”, Boletín del Ministerio de Justicia, ISSN-e 0211-4267, Año 60, Nº 

Extra 2015, 2006 (Ejemplar dedicado a: la armonización del derecho penal español: una evaluación legislativa), págs. 134-144. 

 QUINTERO OLIVARES, G.; “Tutela de mercado y de consumidores: información financiera, adaptaciones posibles del código español”; Boletín del 

Ministerio de Justicia, ISSN-e 0211-4267, Año 60, Nº Extra 2015, 2006 (Ejemplar dedicado a: la armonización del derecho penal español: una evaluación 

legislativa), págs. 181-192. 
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6. Altres publicacions  

 

 GRAU VIDAL, F.X; MARQUÈS I BANQUÉ, M., “Social Innovation and University Curricula”, IAU Horizons, Vol. 21 Nº1, April 2015.  
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ANNEX III: ALTRES PROJECTES DE RECERCA AMB PARTICIPACIÓ D’INVESTIGADORS DEL CEDAT 

 

Projectes vigents durant el 2015 

 

 Mòdul Programa ERASMUS +, Subprograma Jean Monnet activities, Acción Network. “Equality training network: EU contributions to gender mainstreaming 

and citizenship (G-NET)”. Investigador principal: Inma Pastor Gosálbez (URV). 553287-EPP-1-2014-1-ES-EPPJMO-NETWORK. Durada: setembre 2014 a 

agost 2017. Hi participen diversos membres del CEDAT. 

 Unió Europea. "Gender Violence: Protocols for the Protection of Victims and Effectiveness of Protection Orders” (project proposal JUST/2011-

2012/DAP/AG/3531) Programa  Daphne III, 2011-2012. Projecte coordinat des de  la URV per la Dra. Laura Román, i compta amb altres tres socis: 

Universitat  Autònoma de Barcelona, Bulgarian Judges Association y University of  Szczecin, de Polònia. Període: 2013-2015. Referència de la concessió: 

JUST/2012/DAP/AG/3531. A mes, hi participen els Drs. Núria Torres, Víctor Merino, Neus Oliveras. 

  “Desafíos regulatorios del derecho internacional y europeo ante los avances de las ciencias de la vida y la biotecnología moderna”. Ministerio de Economía 

y Competitividad. Referència: DER2012-36793. Durada: 2013-2015. Investigador responsable: Xavier Pons Ràfols (UB). Hi participa la Dra. Mar Campins 

Eritja. 

  “La exigibilidad jurídica internacional de los derechos económicos, sociales y culturales en períodos de crisis”. Ministerio de Economía y Competitividad. 

Referència: DER2012-30652. Durada: 2013-2015. Investigador principal: Jordi Bonet Pérez (UB). Hi participa la Dra. Laura Huici. 

 “Democracia multinivel: la participación de los ciudadanos y de los entes territoriales en los procesos de decisión pública”. Ministerio de Economía y 

Competitividad.  Referència: DER2012-37561. Durada: 2013-2015. Investigador principal: Josep M. Castellà Andreu (UB). Hi participa el Dr. Jordi Jaria.  

 “Estudio jurídico-criminológico del uso de las defensas policiales y de las técnicas de intervención policial”. Ministeri d’Economia i Competitivitat. 

Universidad de Cádiz, Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología. Referència: DER2012-35997-C03-01. Període: 2012-2015. Hi participa la Dra. 

Esther Hava. 

 

Projectes concedits el 2015 

 

En 2015 s’ha atorgat el següent projecte, que s’iniciarà en 2016: 

 Programa RecerCaixa, Obra social La Caixa. “Landscape and identitarian heritage of Europe: Cathedral cities as living memories (ID_EURITAGE)”. 

Investigadors principals: Gerardo Boto Varela (UdG) i Mario Arias Oliva (URV). Durada: 2016-2017. Entitats participants: Universitat de Girona, Universitat 

Rovira i Virgili, Museu Episcopal de Vic, Università di Napoli Federico II, Université de Poitiers, The Hebrew University of Jerusalem, University of 

Groningen, Fundació Tarragona Smart Mediterranean City, Hyperborea SRL, Fundación Ars Civilis. Hi participa el Dr. Santiago José Castellà. 
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ANNEX IV: ALTRES PROJECTES O CONTRACTES DE TRANSFERÈNCIA AMB PARTICIPACIÓ DE MEMBRES DEL CEDAT 

 

1. T15158S – Contracte de serveis de defensa jurídica – Ajuntament de Valls –. 

2. T15282S – Assessorament jurídic en matèria d’organització administrativa de salut i de contractació pública de serveis sanitaris – Servei 

Català de la Salut –. 

3. T15288S – Assessorament i assistència tècnica en matèria de formació, estudi, recerca i activitat institucional – Fundación Democracia y 

Gobierno Local –. 

4. T15090S – Dictamen sobre l’expedient de contractació d’un concurs d’idees – Gestió i Prestació de Serveis de Salut –. 

5. T15116S – Informe sobre el projecte de reglament de vot telemàtic – Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) –. 

6. T15123S – Estudi doctrinal i jurisprudencial – Ajuntament de Vila-Seca  –. 

7. T15166S – Informe en matèria de cooperació en l’àmbit normatiu internacional – Departament de la Presidència. Generalitat de Catalunya –. 

8. T15193S – Anàlisi sobre la pervivència del marc legal i institucional – Patronat Catalunya Món –. 
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ANNEX V: ALTRES CONFERÈNCIES, CURSOS I SEMINARIS IMPARTITS PER MEMBRES DEL CEDAT DURANT EL 2015 

 
 CASADO CASADO, L., membre del Consell Científic del Congrés internacional “Patrimonio cultural material e inmaterial”, organitzat per la Universidade de 

Santiago de Compostela, la Universitat Rovira i Virgili i la Universidade do Minho i realitzat a Santiago de Compostela i a Braga, els dies 5 i 6 de novembre 

de 2015. 

 COCCIOLO, E.; JARIA I MANZANO, J., CARDESA SALZMANN, A., “Beyond Positivist uncertainty: the epistemological and ontological challenge of 

constitutional pluralism in the contemporary world”, 2015 ICON-S Conference of the International Society of Public Law, Public Law in an Uncertain World, 

NYU Law School, New York (USA), 2 de juliol de 2015. 

 FUENTES I GASÓ, J.R., “Des frontières du droit administratif dans le droit public méditerranéen”,  Premier colloque international du Laboratoire 

Mediterraneen de Droit Public “Existe-t-il un droit public méditerranéen?”, Université Mohammed V-Rabat (Maroc), 28-29 octubre 2015. 

 GIFREU FONT, J.; Moderadora de la taula sobre “Creació d’un funcionariat propi i la gestió de les finances de la Mancomunitat” en el seminari “La 

Mancomunitat de Catalunya: aspectes històrics i competencials”, organitzat per la Societat Catalana d’Estudis Jurídics-Institut d’Estudis Catalans. Barcelona, 

17 d’abril de 2015. 

 GIFREU FONT, J., Ponent a la taula rodona sobre “Les mecanismes amiables de résolution des litiges”. Colloque International Le contentieux de l’urbanisme, 

organitzat per l’Assotiation Internationale de Droit de l’Urbanisme (AIDRU). Lieja (Bèlgica), 18 de setembre de 2015. 

 GIFREU FONT, J., membre del Consell Científic del Congrés internacional “Patrimonio cultural material e inmaterial”, organitzat per la Universidade de 

Santiago de Compostela, la Universitat Rovira i Virgili i la Universidade do Minho i realitzat a Santiago de Compostela i a Braga, els dies 5 i 6 de novembre 

de 2015. 

 IGLESIAS MÁRQUEZ, D., "La aplicación de la jurisdicción civil en caso de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas multinacionales 

europeas que operan en terceros países". II Edición Curso de Especialista en Gobernabilidad, Derechos Humanos y Cultura de Paz. 2-20 febrero de 2015. 

Toledo (España). 

 IGLESIAS MÁRQUEZ, D., "Transnational human rights claims: La competencia de los tribunales franceses"; Seminario de Investigación 'Human Rights in 

Business', Universidad Rovira i Virgili - Universidad Jaume I de Castellón, Tarragona, 28-29 de mayo de 2015. 

 IGLESIAS MÁRQUEZ, Daniel, “Empresas y Derechos Humanos: tiempo de imponer obligaciones y definir responsabilidades”. II Congreso Internacional “El 

tiempo de los derechos”, 29-30 octubre 2015, Saragossa (Espanya). 

 JARIA i MANZANO, J.,  Coordinador de la I Jornada hispano-francesa sobre perspectiva comparada en la política criminal actual, Tarragona, 23 i 24 de 

gener de 2015. 

 JARIA i MANZANO, J., “Identidad constitucional y cuestión territorial. Una exploración más allá del Estado autonómico”. XIII Congreso de la Asociación de 

Constitucionalistas de España ‘La organización territorial del poder, hoy’. Saragossa, 19 i 20 de febrer de 2015.  

 JARIA i MANZANO, J., “Power, Citizenship and Territory”, en el marco del Seminario internacional “Human Mobility and Human Rights”. Universitat Rovira i 

Virgili - Universidad de Hiroshima, Tarragona, 18 de marzo de 2015. 

 MERINO SANCHO, V.M., “Legal framework on Gender-based Violence in Spain: Experience and Trends”, Accessible Justice in the Nordic Countries? 

Continuous Victimization and Intersectional Discrimination after Istanbul, Turku (Finlandia), 2015. 

 MERINO SANCHO, V.M., “El concepto de intimidad sexual en la jurisprudencia del TEDH”, II Congreso Internacional “El tiempo de los derechos”, 29-30 

octubre 2015, Saragossa (Espanya).  
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 MERINO SANCHO, V.M., “Asilo y refugio para víctimas de violencia de género”;  Jornada sobre violencia de género, Saragossa (Espanya), 2015. 

 NOGUERA FERNÁNDEZ, A., “La igualdad en la Constitución democrática”; IV Congreso Internacional sobre Teoría y Práctica del Poder Constituyente, 

Universitat de València, València, Espanya, 23 de noviembre de 2015.  

 NOGUERA FERNÁNDEZ, A., “La activación por referéndum de la asamblea constituyente: la apuesta por la vía del art. 92 CE”, IV Seminario Derecho y 

Memoria histórica: ¿Reforma constitucional o proceso constituyente? hacia una nueva identidad democrática: Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 

España, 19 i 20 de novembre de 2015. 

 NOGUERA FERNÁNDEZ, A., “Reforma constitucional, Constitución política y democracia”; La Crítica jurídica en el s. XXI: la influencia el movimiento Crítica 

Jurídica en la universidad española, Facultat de Dret, Universitat de valència, València, Espanya, 30 d’octubre de 2015. 

 NOGUERA FERNÁNDEZ, A., “Crisis, UE y derechos sociales. La reconstrucción del sistema de garantías de los derechos en Grecia”; Congreso 

Internacional: Derechos y políticas sociales en Europa: Problemas actuales y soluciones para salir de la crisis. Universitat de València, València, Espanya, 22 

d’octubre de 2015. 

 NOGUERA FERNÁNDEZ, A., “Feminismos y división espacio-género”, VII Congreso sobre Historia de las Mujeres, Universidad de Jaén,  Jaén, Andalucía, 

España; 15-31 d’octubre de 2015. 

 NOGUERA FERNÁNDEZ, A., “UE, medidas de austeridad y derechos sociales en Grecia (2010-2015)”;  Jornada Internacional Protección de los Derechos 

Sociales desde el Ámbito Internacional, Institut de Drets Humans, Universitat de València, Valencia, España, 15 d’octubre de 2015. 

 NOGUERA FERNÁNDEZ, A., “América Latina y el reto de la igualdad en los nuevos modelos constitucionales post-neoliberales”; III Jornadas GEALC: 

América Latina y el Caribe, entre la encrucijada hemisférica y los nuevos retos globales, Universidad del País Vasco, Bilbao, España; 14-16/10/2015. 

 NOGUERA FERNÁNDEZ, A. “Los grupos en situación de vulnerabilidad en el derecho constitucional iberoamericano”, III Congreso Internacional PRADPI-

FIO-PROFIO: "Ombudsman y colectivos en situación de vulnerabilidad", Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica 

(Universidad de Alcalá), Madrid, Comunidad de Madrid, Espanya, 1 i 2 d’octubre de 2015. 

 NOGUERA FERNÁNDEZ, A., “Social reappropriation of factories and self-management in Spain”; I International Seminar: Self-management in Europe; 

Transform. European network for alternative thinking and political dialogue. Roma, Itàlia, 12 i 13 de juny de 2015. 

 NOGUERA FERNÁNDEZ, A., “La activación de la Asamblea Constituyente: la vía del art. 92 CE”;  I Jornada: Pensando en el/los procesos Constituyentes, 

Universitat de València, València, España, 17 d’abril de 2015. 

 NOGUERA FERNÁNDEZ, A., “La igualdad en el constitucionalismo histórico: del constitucionalismo liberal al nuevo constitucionalismo latinoamericano”, I 

Congreso hispano-cubano de Derecho Constitucional: Retos del constitucionalismo iberoamericano en el siglo XXI, Facultad de Derecho, Universidad de La 

Habana, La Habana, Cuba,  23/02/2015- 23/03/2015.  

 NOGUEIRA LÓPEZ, A., “La inspección administrativa entre la globalización y el replegamiento de lo público”, V Seminario de Teoría y Método, 29 de maig de 

2015, Universidad Carlos III de Madrid 

 NOGUEIRA LÓPEZ, A., “Menos derechos sociales por la crisis o para siempre” en XII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración, 13 a 15 

de juliol de 2015, Universidad del País Vasco-AECPA. 

 PIGRAU SOLÉ, A.; Director del Seminari de recerca, coorganitzat per la Universitat Jaume I i la Universitat Rovira i Virgili “Human Rights in Business”, 

CEDAT, Tarragona, 28 i 29 de maig de 2015. 

 PIGRAU SOLÉ, A., Coordinador: 4th International Conference on Business, Conflict and Human Rights: Launch of the Network on Business, Conflict and 

Human Rights, WMO. Geneva, Switzerland, 19 November 2015.  



 

                                                                                                                                   Memòria d’activitat 2015 
 

79 

 

 

 PIGRAU SOLÉ, A., Moderador de la sessió “Los tribunales del fin de la segunda guerra mundial”. IV Coloquio Internacional “Del pasado al futuro: Memoria y 

procesos de transición”. Institut Català Internacional per la Pau / Memorial Democràtic. Barcelona, 30 de novembre a 2 de desembre de 2015.  

 PIGRAU SOLÉ, A., “El papel de los tribunales internacionales de opinión”. IV Coloquio Internacional “Del pasado al futuro: Memoria y procesos de 

transición”. Institut Català Internacional per la Pau / Memorial Democràtic. Barcelona, 30 de novembre a 2 de desembre de 2015. 

 RODRÍGUEZ BEAS, M., “La compra pública innovadora en la nueva directiva de contratación pública”, X Congreso de la Asociación Española de Profesores 

de Derecho Administrativo, celebrat a Madrid, organitzat per AEPDA i la Universidad Rey Juan Carlos, 6 i 7 de febrer 2015. 

 RODRÍGUEZ BEAS, M., “La integración de los MOOC en la docencia universitaria”, II Jornada sobre Docència Virtual i Experiències d’Innovació Docent: 

entorns b-learning i e-learning, organitzat pel Grup d’Innovació Docent de la Facultat de Ciències Jurídiques URV, Tarragona, 2015. 

 RUIZ SANZ, M., ”La resolución de conflictos sobre la prohibición del velo integral en Europa”, Ciclo de seminarios sobre conflictos, multiculturalidad y 

políticas públicas: casos prácticos, Universitat de València, 13 de maig de 2015. 

 RUIZ SANZ, M., “Costumbres y multiculturalidad: ¿una afrenta al Derecho o una admisión regulada?”, Colloque international sur Diversité culturelle et 

conflicts dans l´Union européenne, Université de Paris-Sorbonne, París, 15 i 16 d’octubre de 2015. 

 TORRES, N., VAÑÓ, R., “Protecting victims: Challenges in the implementation of the European Protection Order”, ESC 14 Annual Conference, Eurocrim, 
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