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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.  
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 comporta un finançament addicional. 

 
I. ÓRGANS DE GOVERN 
 
1. Director 
 
El Dr. Antoni Pigrau Solé és nomenat com a director del CEDAT pel rector de la 
URV amb efectes d’1 de desembre de 2007. 
 
2. Consell de Direcció 
 
Es constitueix el dia 25 de setembre de 2008. Està format per les següents 
persones, amb les responsabilitats que s’esmenten: 
 

 Director: Dr. Antoni Pigrau Solé 
 Responsable de Recerca: Dra. Lucía Casado Casado 
 Responsable del Master de Dret Ambiental: Dra. Susana Borràs Pentinat 
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 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 Gasó 
 Responsable de Cooperació: Dr. Alfonso González Bondia 
 Responsable de la Web: Dra. Anna Pallarès Serrano 
 Responsable del fons bibliogràfic: Dra. Aitana de la Varga Pastor 
 Secretària: Sra. Mercè Figueras Saludes 

 
3. Consell Assessor 
 
El Conveni de creació del CEDAT i el seu Reglament preveuen la creació d’un 
Consell Assessor. El seu desplegament està previst per l’any 2010. 
 
4. Comissió de Seguiment 
 
El Conveni de creació del CEDAT preveu la constitució d’una Comissió de 
seguiment.  
 
La Comissió està formada per les següents persones 

 Per la URV: 
o El rector, Dr. Frances Xavier Grau Vidal 
o El degà de la Facultat de Ciències Jurídiques, Dr. Frederic Adán 

Domènech 
o El director del Departament de Dret Públic, Dr. Josep Ramon Fuentes 

Gasó 
o El Director del CEDAT, Dr. Antoni Pigrau Solé 

 Per l’Ajuntament de Tarragona 
o L’Alcalde, Sr. José Félix Ballesteros Casanovas  
o El Regidor responsable de relacions amb les universitats, Sr. Joan 

Sanahujes Rull 
 Per Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona 

o Sr. Ferran Sánchez Camins, President 
 Per l’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona 

o Sr. Carles Castillo Rosique, President 
 
La Comissió de seguiment es constituirà el 9 de febrer de 2010. 
 
 
II. ORGANITZACIÓ 
 
1. Personal 

 
1.1. Investigadors del CEDAT 

  
 Personal investigador de la Universitat Rovira i Virgili 
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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 Col·laboradora Permanent 

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 Jaria Manzano, Professor Lector 
 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, Professora Agregada 
 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 Ajudant 

Àrea de Filosofia del Dret, Departament de Dret Públic: 
 Dr. Mario Ruiz Sanz, Titular d’Universitat 
 Dra. Àngels Galiana Saura, Professora Agregada 

Àrea d’Història del Dret i de les Institucions, Departament de Dret Públic: 
 Dr. Antoni Maria Jordà Fernández, Titular d’Universitat 

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

 
Investigadors externs a la URV 
 
Universitat de Barcelona 

 Dra. Mar Campins Eritja, Titular 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 URV (en comissió 

de serveis a la UAB) 
 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 



 

 

 6

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

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

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

 
1.2. Equip Tècnic del CEDAT 
 

 Sra. Mercè Figueras Saludes, Tècnic de Suport a la Recerca, Grup III. 
 Sra. Natàlia Riesenbeck Centellas, Tècnic de Suport a la Docència 

Informatitzada (mitja jornada). 
 Sra. M. Cecilia Marambio Thibaut, Investigadora ordinària del projecte “El 

derecho ambiental como modelo para la transformación de los poderes 
públicos”. Data incorporació 1/04/2009. 

 
1.3. Becaris 
 

Becaris d’investigació URV 
 

 Sr. Oliver Klein. Data incorporació 1/09/2007 
 Sr. Alberto Olivares Gallardo. Data incorporació 1/09/2007 
 Carolina Lourdes Riquelme Salazar. Data incorporació 19/10/2009 
 Marcos J. Rios Angulo. Data incorporació 19/10/2009 

 
Becaris Erasmus en pràctiques 

 
L’any 2009, per primera vegada,s’ha signat un conveni Erasmus amb la 
Universitat de Sassari (Itàlia) “TRAINING AGREEMENT and QUALITY 
COMMITMENT ERASMUS PROGRAMME” per tal de poder fer un 
intercanvi d’alumnes en pràctiques a nivell de postgrau. En el marc 
d’aquest acord han realizat pràctiques al CEDAT les següents persones: 

 
 Sr. Antonio Riviezzo, Università degli studi di Sassari (durada de l’estada del 

2/03/09 al 31/06/2009). Ha col·laborat en l’edició del butlletí informatiu del 
CEDAT. El butlletí és mensual i la distribució es fa via correu electrònic 

 Sra. Manuela Zedda, Università degli studi di Sassari (durada de l’estada del 
4/11/2009 al 4/03/2010). Ha col·laborat en l’edició del Butlletí del CEDAT i en el 
manteniment de la pàgina web del CEDAT. 

 
Beques de col·laboració específica : 

 
 Sra. Paola Villavicencio Calzadilla, becària de col·laboració específica de la  

Universitat Rovira i Virgili durant el curs 2009-10. Durada de la beca:1/10/09 al 
30/01/2010, amb una dedicació de 15 hores setmanals. 
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 Sra. Georgina Gaona Pando, becària de col·laboració específica de la Universitat 
Rovira i Virgili durant el curs 2009-10. Durada de la beca: 1/11/2009 al 
30/09/2010, amb una dedicació de 15 hores setmanals. 
 

1.4. Investigadors convidats 
 
Durant l’any 2009 el Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona ha tingut 
tres investigadors estrangers convidats: 
 

 Sr. Eladio Luiz Silva Lecey, Director de la Escuela Nacional de la Magistratura 
de Brasil que va impartir una ponència en relació a les “Nuevas perspectivas de 
la responsabilidad penal medioambiental”, el dia 22 d’abril de 2009, en el marc 
del VII Congreso Nacional de Derecho Ambiental, celebrat del 22 al 24 d’abril, 
al Palau de Fires i Congressos de Tarragona i també va impartir diverses 
sessions en l’àmbit de les assignatures “Protecció de Medi Natural” i “Dret 
Penal Ambiental” del Màster Universitari en Dret Ambiental. Període: 
21/04/2009 a 02/05/2009.  

 Sr. Leonardo Crippa, advocat de Indian Law Resources Center, Washington, 
USA, va impartir una ponència en relació a “Los derechos Humanos y el medio 
ambiente”, el dia 24 d’abril de 2009, en el marc del VII Congreso Nacional de 
Derecho Ambiental, celebrat del 22 al 24 d’abril de 2009, al Palau de Fires i 
Congressos de Tarragona. El 21 d’abril de 2009, el Sr. Leonardo Crippa, va 
impartir la conferència titulada “La protección del medio ambiente y el sistema 
interamericano de protección de los derechos humanos: especial referencia a 
los pueblos indígenas” a la Sala de Juntes de la Facultat de Ciències 
Jurídiques de la URV. Període: 20/04/2009 a 28/04/2009.  

 Aprofitant la visita del Sr. Wilton Guaranda, cap de l'assessoria 
 jurídica d'INREDH (Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos 
 del Ecuador) a Tarragona, es va decidir iniciar una nova 
 modalitat de trobades consistents en la celebració de sopar col·loquis, 
 que permetin en un ambient distés compartir experiències i intercanviar 
 opinions amb diversos convidats.  El primer sopar-col·loqui  es va realitzar el 
dia 26 de novembre de 2009, amb el tema: "La protecció del medi  ambient i 
dels Drets Humans avui a l'Equador". 

 
2. Seu 
 
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. 
Posteriorment s’ha fegit una nova adreça de correu electrònic del Cedat perquè 
puguin utilitzar els becaris/àries que treballin temporalment al centre. L’adreça 
és: becaris.cedat@urv.cat. 
 
3. Comunicació 
 
3.1. Marca CEDAT 

mailto:cedat@urv.cat
mailto:becaris.cedat@urv.cat
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El 2009 s’ha contractat l’elaboració del Programa de marca del CEDAT amb 
l’empresa INSIDE. El programa s’ha anat desenvolupant fins al seu lliurament 
el mes de novembre de 2009 i inclou: 
A. Elaboració d’un Programa de Marca i projecció de la marca 
1. Programa de marca: Fixació nomenclatura, Logotip, Tipografia, Color 
(pantone), Grafisme, Audiovisual corporatiu, Papereria corporativa. 
2. Projecció nacional i internacional  de la  marca: Normes generals i 
eslògan, Disseny i producció del dossier de premsa, Cd de premsa: disseny i 
producció, Disseny i producció d’un tríptic informatiu del Master Universitari de 
Dret Ambiental, Disseny dels anuncis en premsa, Aspectes de comunicació on-
line, Disseny del llibre del CEDAT, Disseny del marxandatge bàsic. 
B) Accions de presentació 
1.- Accions a desenvolupar: Estratègia de mitjans: disseny, anàlisi i valoració 
dels mitjans de comunicació premsa, ràdio TV, internet, per tal de crear la millor 
estratègia de comunicació per la difusió i promoció del programa de brànding 
integral del CEDAT; Gestió, assistència i cobertura d’una presentació oficial. 
2. Disseny i construcció d’un stand utilitzable en fires i congressos. 
C) Disseny i creació del manual d’estil. 
 
El 2009 s’ha contractat la tramitació del registre de la marca del CEDAT a 
través de l’empresa J.D.Núñez. S’ha sol·licitat el registre i la protecció per a tota 
la Unió Europea en les categories d’educació, serveis científics i tecnològics, i 
publicacions i papereria. S’espera la resposta en la primera mitat de 2010. 
 
3.2. Pàgina Web 
 
El 2008 es va crear la web del CEDAT i es va adquiri el domini cedat.cat. 
L’adreça de la web és: www.cedat.cat. 
El 2009, en el marc de l’elaboració del Programa de marca del CEDAT, 
l’empresa INSIDE ha determinat les noves característiques formals de la web 
que han estat desenvolupades per l’empresa STAITEC.  
Posteriorment STAITEC ha estat contractada per construir l’intranet del 
CEDAT, amb un termini de lliurament previst en el primer trimestre del 2010. 
 
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 primer número va sortir el mes de març 
de 2009. El butlletí inclou novetats normatives, notícies, jurisprudència, i una 
agenda amb convocatòries de Seminaris, Jornades, etc. Els primers números 
van sortir en castellà. Des del mes de desembre de 2009 s’edita també una 
versió en català. Es distribueix per subscripció i de forma gratuita. A 31 de 
desembre de 2009 hi ha 992 subscriptors. 
Els butlletins es poden consultar a http://www.cedat.cat/ca/butlleti/index.php 
 

http://www.cedat.cat/
http://www.cedat.cat/ca/butlleti/index.php
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3.4. Impacte en els mitjans de comunicació 
 
El CEDAT ha aparegut fonamentalment en quatre moments en els mitjans de 
comunicació, connectats amb els següents esdeveniments. 
 
 La roda de premsa de presentació del CEDAT, celebrada el 4 d’octubre de 

2007, amb la participació del rector de la URV, Dr. Francesc Xavier Grau 
Vidal, de l’alcalde de Tarragona, Sr. Josep Félix Ballesteros Casanova, i del 
futur Director del Centre, Dr. Antoni Pigrau Solé. 

 L’acte d’investidura del catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat 
d’Alacant, l'iniciador del dret del medi ambient a l'Estat espanyol, Ramón 
Martín Mateo, com a doctor honoris causa per la Universitat Rovira i Virgili 
el 5 d'octubre de 2007. 

 La participació del secretari d’estat de Medi Rural i Aigua del Ministeri de 
Medi Ambient i Medi Rural i Marí, Josep Puxeu, en l’acte d’inauguració del 
Master en Dret Ambiental, corresponent al curs 2008-2009, el 14 de 
novembre de 2008. 

 La celebració del VII Congreso Nacional de Derecho Ambiental, que va tenir 
lloc al Palau Firal i de Congressos de Tarragona, del 22 al 24 d’abril de 
2009, sota la coorganització d’ADAME (Asociación de Derecho Ambiental 
Español) i el CEDAT. El dia 2 d’abril, en el marc del Congrés, es va fer una 
presentació del Centre, amb la participació del rector de la URV, Dr. 
Francesc Xavier Grau Vidal, el President de l’Empresa Municipal de 
Transports, Sr. Carles Castillo Rosique i el Director del Centre, Dr. Antoni 
Pigrau Solé. 

 La celebració de la XIII edició Setmana de la Ciència, els dies 18, 19 i 20 de 
novembre, al Campus Catalunya de la URV. Per primera vegada hi va 
participar el Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT). 
Durant les jornades es va comptar amb la intervenció dels membres del 
grup de recerca del Centre, qui mitjançant la realització de conferències, 
jocs, cinefòrums, tallers i la mostra de l’estand van mostrar al públic, en 
general, principalment als més joves, el treball d'investigació que es ve 
realitzant.  

 
Per a més detalls es pot consultar: http://www.cedat.cat/ca/dossier/index.php 
 
4. Fons bibliogràfic 
 
Entre els anys 1993 i 2009, la FCJ ha adquirit documents en matèria de Medi 
Ambient per un import total de 65.281,28 € 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 1.700 volums aproximadament i 28 publicacions periòdiques en paper, 
a més de diverses bases de dades. D’altra banda a través del CBUC es té 

http://www.cedat.cat/ca/dossier/index.php


 

 

 10

accés a 90 publicacions electròniques de dret ambiental i diverses bases de 
dades especialitzades. 
El 2010 està previst que el fons de llibres juntament amb altres documents afins 
procedents de la Facultat de Lletres i l’Escola d’Infermeria tinguin un espai 
propi en el sí de la biblioteca del Campus. 
 
III. RELACIONS INSTITUCIONALS 

 
2. Trobades institucionals 
 
Durant el període de referència es poden destacar les següents trobades: 
 
 El 18 d’ abril de 2007, el Dr. Antoni Pigrau Solé es va reunir amb el Sr. 

Antoni Vives, degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona. 
 El dia 1 maig de 2007 el Dr. Antoni Pigrau Solé es va reunir amb el Sr. 

Eduard Pallejà i Sedó, secretari general de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya. 

 El 3 d’octubre de 2007, el Dr. Antoni Pigrau Solé es va reunir amb el Sr. 
Josep Planas Cisternas, subdirector general d’Informació i Educació 
Ambiental de la Generalitat de Catalunya. 

 El 4 d’octubre de 2007, el Dr. Antoni Pigrau Solé es va reunir amb el rector 
de la URV, Dr. Francesc Xavier Grau Vidal. 

 El 15 de febrer de 2008, el director del CEDAT es va reunir amb el Sr. 
Josep Planas Cisternas, subdirector general d’Informació i Educació 
Ambiental de la Generalitat de Catalunya. 

 El 19 de febrer e 2008, el director del CEDAT es va reunir amb la Sra. 
Carme Crespo Blázquez, Consellera delegada en matèria de Sostenibilitat, 
Medi Ambient i Salut de l’Ajuntament de Tarragona i amb la Sra. Teresa 
Carrera González, coordinadora de la Conselleria de Medi Ambient. 

 El 14 de maig de 2008 el director del CEDAT es va reunir amb el rector de 
la URV, Dr. Francesc Xavier Grau Vidal. 

 El 19 de setembre de 2008, el director del CEDAT es va reunir amb el Sr. 
Josep Planas Cisternas, subdirector general d’Informació i Educació 
Ambiental de la Generalitat de Catalunya. 

 El 17 d'octubre de 2008 la Dra. Lucia Casado es va amb el Sr. Josep M. 
Prunera, cap del Departament de Cooperació al Funcionament dels Ens 
Locals, del Servei d’Assistència Municipal. 

 El 14 de novembre de 2008 el director del CEDAT i la Dra. Lucia Casado es 
van reunir a la Diputació de Tarragona amb la Sra, Misericòrdia Monlleó, 
diputada delegada de Medi Ambient i el Sr. Josep M. Prunera, cap del 
Departament de Cooperació al Funcionament dels Ens Locals, del Servei 
d’Assistència Municipal. 

 El 14 de novembre de 2008 el director del Cedat i el Dr. Josep Ramon 
Fuentes Gasó es van reunir amb el secretari d’estat de Medi Rural i Aigua 
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del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, Josep Puxeu, i la 
subdelegada del Govern de l’Estat, Sra. Teresa Pallarés Piqué. 

 El 28 de gener de 2009 el director del Cedat es va reunir amb el Sr. Daniel 
Pi, president del Consorci d’Aigües de Tarragona. 

 El dia 27 de febrer de 2009 el director del CEDAT i la Dra. Lucia Casado es 
van reunir amb el Josep Planas Cisternas, subdirector general d’Informació i 
Educació Ambiental i el Sr. Francesc Xavier Camps Fernández, cap de 
l'Àrea d'Informació Ambiental, al Departament de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya. 

 El dia 14 d’abril de 2009 el director del CEDAT i la Dra. Lucia Casado es 
van reunir a l’Ajuntament de Tarragona amb la Sra. Carme Crespo 
Blázquez, Consellera delegada en matèria de Sostenibilitat, Medi Ambient i 
Salut, la Sra. Araceli Saigí, la Sra. Teresa Carrera González, coordinadora 
de la Conselleria de Medi Ambient i la Sra. Araceli Saigí Jordà, cap de 
secció de Medi Ambient, Sanitat i Consum i Serveis Públics. 

 El dia 15 de maig de 2009, el director del CEDAT i la Dra. Lucia Casado es 
van reunir amb el Sr. Ramon Arribas Quintana, director del Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible, de la Generalitat de 
Catalunya. 

 El dia 15 de maig de 2009 el director del CEDAT i la Dra. Lucia Casado es 
van reunir amb el Josep Planas Cisternas, subdirector general d’Informació i 
Educació Ambiental i el Sr. Francesc Xavier Camps Fernández, cap de 
l'Àrea d'Informació Ambiental, al Departament de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya. 

 El dia 21 d’abril de 2009 el director del CEDAT i la Dra. Lucia Casado es va 
reunir amb el Sr. Ernest París Just, Regidor de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Reus i el Sr. Ramon Castellví, cap de l’area de Medi 
Ambient. 

 El dia 25 de maig el Director del CEDAT es va reunir amb el rector de la 
URV, Dr. Francesc Xavier Grau Vidal. 

 El dia 30 de setembre de 2009 el director del Cedat i el Dr. Josep Ramon 
Fuentes es van reunir amb l’alcalde de Tarragona, Sr. Félix Ballesteros 
Casanovas. 

 El dia 2 de novembre de 2009, el director del Cedat es va reunir amb el Sr. 
Lluís Xavier Toldra, membre de DEPANA, Lliga per a la defensa del 
patrimoni natural. 

 El dia 10 de novembre de 2009 el director del Cedat i la Dra. Susana Borràs 
es van reunir amb el Sr. Xavier Sabaté i Ibarz, delegat del Govern de la 
Generalitat a Tarragona. 

 El dia 29 de desembre el Director del CEDAT es va reunir amb el rector de 
la URV, Dr. Francesc Xavier Grau Vidal. 
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2. Convenis de la URV impulsats pel CEDAT 
 
El CEDAT ha impulsat la signatura dels següents Convenis de col·laboració 
relatius als estudis de Dret Ambiental o a les activitats del Centre: 
 
2007 

• Conveni de col·laboració i cooperació entre l’I·lustre Col·legi 
d’Advocats de Tarragona i la URV per a la realització dels Estudis de Dret 
Ambiental  (signat 23/04/2007). 
• Conveni General de Col·laboració entre la Fundación Ecología y 
Desarrollo i la URV en l’àmbit dels Estudis de Dret Ambiental  (signat 
08/05/2007). 
• Conveni de col•laboració entre la URV, EMATSA, EMT i l’Ajuntament 
de Tarragona per a crear el “Centre d’Estudis de Dret Ambiental, Alcalde 
Pere Lloret” signat (23/05/2007). 
• Conveni específic pels cursos 2007-2008 y 2008-2009 de l’Acord marc 
subscrit entre la Fundación Carolina i Universidad Rovira i Virgili (signat 
6/09/2007)  
 

2008 
 Conveni de col·laboració i cooperació entre el Bufet Uría Menéndez i la 

Universitat Rovira i Virgili en relació amb els Estudis de Dret Local i Dret 
Ambiental (signat 01/06/2008) 

 Conveni de col·laboració entre la URV i la Asociación de Derecho 
Ambiental Español (ADAME) per a la Realització del VII Congrés 
Nacional de Dret Ambiental (signat 12/12/2008) 

 Conveni de col·laboració entre Depana-Lliga per la defensa del 
Patrimoni Natural i la URV relatiu als Estudis de Dret Ambiental (signat 
15/12/2008) 

2009 
 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tortosa i la URV per 

donar suport als Estudis de Dret Local i Dret Ambiental (signat 
17/03/2009) 

 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet i 
la URV per tal de donar suport als Estudis de Dret Local i de Dret 
Ambiental (signat 13/10/2009). 

 Conveni de col·laboració i cooperació entre la URV i l’Ajuntament de 
Reus per a la redacció del Pla Estratègic i Agenda 21 de Reus (signat 
01/04/2009) 

 Conveni de col·laboració entre la URV i la Universidad Nacional 
Autónoma de Méjico (UNAM) (signat 06/04/09). 

 Conveni de col.laboració i cooperación entre el Bufet J&A Garrigues, 
SLP i la URV per donar suport als Estudis de Dret Ambiental i de Dret 
Local (signat 01/06/2009) 
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 Conveni marc de cooperació entre la URV i el Center For International 
Environmental Law (CIEL, amb seu a Washington) (signat 01/12/2009). 

 Conveni entre la URV i el Ministerio de Medio ambiente, y Medio 
Rural y Marino (pendent de signatura). 

 Conveni entre la URV i el Departament de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya per a la coedició de la Revista Catalana 
de Dret Ambiental (pendent de signatura). 

 Conveni marc de cooperació entre la URV i l’Instituto o Dereito por um 
planeta verde (Sao Paulo- Brasil) (pendent de signatura). 

 Conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Valls i la URV per donar 
suport als Estudis de Dret Local i Dret Ambiental (pendent de signatura) 

 
3. Altres 
 
Afiliació a la IUCN Academy of Environmental Law 

 
A proposta del CEDAT, el Consell de Govern de la URV, en la seva sessió de 
18 de desembre de 2008, va acordar sol·licitar l’afiliació de la Universitat a la 
IUCN Academy of Environmental Law (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 116 
universitats 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 una revista de dret ambiental 
articles o llibres sobre dret ambiental; 
(4) El compromís de donar suport a la participació d'un o més dels seus 
especialistes en dret ambiental en la recerca en col•laboració i en el foment del 
reforçament de l'Acadèmia. 
 

http://www.iucnael.org/


 

 

 14

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 simpartia 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. 
 
1.1.1. Nous Alumnes  
 
Curs 2007-2008 
 

 Àlex Centelles (Barcelona, UOC) 
 Eduard Corominas (Solsona/Barcelona, UPF) 
 Isabel Cruz Camizao (Brasil) 
 Pedro Fernández Sánchez (Reus, URV) 
 Milce Florentín (Paraguay) 
 Carmen Guerrero Azañedo (Perú) 
 Renato Julián Horacio Massari (Argentina/Vilanova i la Geltrú) 
 Oliver Klein Bosquet (Cambrils) 
 Elisabet Mateu Mozo (Terrassa, UAB) 
 Constanza Patiño Meléndez (Colombia).  
 Fèlix Reig Puig (Reus, URV). 
 Marcos Rios Angulo (Chile) 
 Carolina Riquelme Salazar (Xile) 
 Ivonne Satt Subirana (Bolivia) 
 Alexander Vega Díaz (Colombia) 

 
Curs 2008-2009 
 

 Andrea Arteaga Iglesias (Ecuador) 
 Elisabeth Aubareda Calaf (URV) 
 Juan Lucas Berruezo Escanes (URV) 
 Laura Camps Solà (Andorra, URV) 
 Gina Gaona Pando (México) 
 Ana Planas Olivella 
 Jordi Prades Tena 
 Lindsay Ryan (Costa Rica) 
 Marco Antonio Vargas Callejas (Bolvia)  
 Carlos Vera Campos (Chile) 
 Paola Villavicencio Calzadilla (Bolivia) 
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Curs 2009-2010 
 

 Cecilia Azerrad Urrutia (Perú) 
 Alfons Civil Martínez 
 Josué Cruz García (El Salvador) 
 Gabriela Fauth (Brasil)  
 Griselda Fontova Guivernau 
 Juan Pablo Galeano (Argentina) 
 Benjamín Galeano Granados (Colombia) 
 José Carlos Martín Bermudo (URV) 
 Paula Martins De Sousa (Brasil) 
 Joan Pons Solé 
 Jordi Recorda Cos 
 Edith Romero Juárez (México) 
 Vanesa Saez Usta (Colombia)  
 Malka San Lucas Ceballos (Ecuador) 
 Yakory Santisteban del Aguila (Perú) 

 
1.1.2. Ajuts i beques 
 
El Master Universitari en Dret Ambiental gaudeix de dues beques anuals en el 
marc del programa de beques de postgrau de la Fundación Carolina i de l’acord 
bilateral entre l’esmentada fundació i la URV. 
Igualment el Master 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 Master 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 Master 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. 
Els ajuts CEDAT en el curs 2008-09 es van atorgar en concepte d’ajut de 
matrícula i de mobilitat.  Es van atorgar a les següents persones: 
 
Ajut de matrícula: 

 Centelles Pardo, Alexandre 
 Florentín, Milce 
 Massari, Renato 
 Mateu Mozo, Elisabet 
 Rios, Marcos 
 Riquelme Salazar, Carolina de Lourdes 
 Carlos Vera Campos 

Ajut de mobilitat: 
 Florentín, Milce 
 Rios, Marcos 
 Riquelme Salazar, Carolina de Lourdes 
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 Carlos Vera Campos 
Els ajuts CEDAT en el curs 2009-2010 es van atorgar només en concepte 
d’ajut de matrícula: 

 Aubareda Calaf, Elisabet 
 Berruezo Escanes, Juan Lucas 
 Cruz García, Josué 
 Fauth, Gabriela 
 Galeano Granados, Benjamín Andrés  
 Gaona Pando, Georgina 
 Pons Solé, Joan 
 Recorda Cos, Jordi 
 Saéz Usta, Vanessa 
 Vargas Callejas, Marco Antonio 

 
1.1.3. Activitats del Master 
 
1.1.3.1. Actes d’inauguració i cloenda 
 

 14 de maig del 2008: Acte cloenda Curs 2007-2008. Conferència a 
càrrec del Dr. Martí Boada Juncà  (Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambiental, Universitat Autònoma de Barcelona), amb el títol: 
"Sostenibilitat: realitat o quimera " 

 14 de novembre de 2009. Acte d’inauguració del curs 2008/2009. El Sr. 
Josep Puxeu Rocamora, Secretari d´ Estat de Medi Rural i Aigua, del 
Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, va pronunciar la 
conferència: “La formación: una oportunidad para los retos del siglo XXI”. 

 1 de juliol de 2009. Acte de cloenda del curs 2008/2009. Conferència 
sobre “La normativa ambiental a través de los medios de comunicación” 
a càrrec de la Sra. Maria Josep Picó, Tècnica de la Càtedra de 
Divulgació de la Ciència de la Universitat de València i Premi Nacional 
de Periodisme Ambiental 2005. 

 3 de desembre de 2009. Acte d’inauguració del curs 2009/2010. 
Conferència a càrrec del Sr. Tomàs Molina i Bosch, President de la 
Xarxa de Comunicadors del Clima, sobre “El meu pronòstic per 
Copenhaguen. Com acabarà la Conferència del Clima?”. 

 
1.1.3.2. Activitat acadèmica 
 
1.1.3.2.1. Assignatures impartides 
 
En cadascun dels cursos acadèmics s’imparteixen les següents matèries: 
 
Primer curs 
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 Fonaments de dret públic ambiental - 4,5 crèdits 
 Dret internacional del medi ambient - 4,5 crèdits 
 Règim Jurídic de l'ordenació del territori i dret urbanístic - 4,5 crèdits 
 Intervenció administrativa ambiental - 4,5 crèdits 
 Introducció al medi ambient - 4,5 crèdits 
 Dret comunitari ambiental - 4,5 crèdits 
 Dret ambiental comparat - 4,5 crèdits  
 Economia del medi ambient - 4,5 crèdits 
 Introducció al dret ambiental sectorial - 4,5 crèdits 
 La responsabilitat per danys ambientals - 4,5 crèdits 
 Clínica Jurídica ambiental - 5 crèdits 

 
Segon curs 
 

 Gestió de la qualitat ambiental i responsabilitat corporativa a l'empresa - 
4,5 crèdits 

 Dret d'aigües - 4,5 crèdits 
 Dret de la contaminació - 3 crèdits 
 Dret de l'energia - 4,5 crèdits 
 Dret dels residus – 3 crèdits 
 Fiscalitat ambiental – 3 crèdits 
 Protecció del medi natural – 3 crèdits 
 Anàlisi i gestió del conflicte ambiental – 3 crèdits 
 Dret penal ambiental – 3 crèdits 
 Introducció a la tecnologia ambiental - 4,5 crèdits 
 Seminaris - 4,5 crèdits 
 Pràctiques I (itinerari professionalitzador) 4,5 crèdits 
 Pràctiques II (itinerari professionalitzador) 
 Metodologia de la investigació jurídica (itinerari de recerca) Mario Ruíz 3 
 Tècniques d'investigació (itinerari de recerca) Antoni Pigrau 
 Memòria (itinerari professionalitzador)  

 
 
 
 
 
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.  
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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 2007-2008 
 
Assignatura: Dret de l’Energia 
Professor: Dra. Anna Pallarés 
Data: 30 de novembre de 2007 
Lloc de la sortida: Parc Eòlic de les Colladetes, El Perelló (Baix Ebre). 
Visita guiada pel Dr. Joan Prat 
 
Assignatura: Introducció al Medi Ambient 
Professor: Dr. Òscar Saladie 
Data: 10 de desembre de 2008 
Lloc de la sortida: Centre de tractament de Residus de la Conca de Barberà, l'Espluga 
de Francolí.  
 
Assignatura: Introducció a les ciències ambientals. 
Professora: Maria Montserrat De Santisteban  
Data: maig de 2007. 
Lloc de la sortida: Platja Llarga i Punta de la Mora. Tarragona 
Dins del marc de l'assignatura "Introducció a les Ciències Ambientals"  
 
Curs acadèmic 2008-2009: 
 
Assignatura: Dret de l’Energia 
Professor: Dra. Anna Pallarés 
Data: 24 d’octubre de 2008 
Lloc de la sortida: Parc Eòlic de les Colladetes, El Perelló (Baix Ebre). 
Visita guiada pel Dr. Manuel de Delàs. 
 
Assignatura: Introducció al Medi Ambient 
Professor: Sr. Sergi Saladie 
Data: 26 de novembre de 2008 
Lloc de la sortida: Taller sobre paisatge, Camp de Tarragona. 
 
Assignatura: Introducció al Medi Ambient 
Professor: Dr. Òscar Saladié 
Data: 3 de desembre de 2008 
Lloc de la sortida: Centre de Gestió de Residus de la Conca de Barberà – Municipi de 
l’Espluga de Francolí. La visita va ser guiada per la tècnica de medi ambient del 
Consell Comarcal de la Conca de Barberà, Mireia Palau. 
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Assignatura: Dret dels Residus 
Professor:  Dra. Maria Marqués - Antoni Pigrau 
Data: 5 de desembre de 2008 
Lloc de la sortida: Pont de Vilomara i Rocafort (Bages) 
Visita al centre de reciclatge de piles i làmpades fluorescents; visita al centre de 
reciclatge de frigorífics; visita a la planta de tractament de ferralla electrònica. 
 
Assignatura: Introducció a les ciències ambientals. 
Professora: Maria Montserrat De Santisteban  
Data: 19 de maig de 2009. 
Lloc de la sortida: Riudellots de la Selva, Visita al Centre de Recuperació de Primats. 
 
Curs acadèmic 2009-2010: 
 
Assignatura: “Dret de la contaminació”  
Professora: Dra. Lucía Casado 
Data: 1 de desembre de 2009 
Lloc de la sortida: Visita als  Serveis Territorials del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge a Tarragona, situats a la Avinguda. Cardenal Vidal y Barraquer 
núm. 12 y 14. Visita a  l’Estació de control de la contaminació atmosfèrica que es troba 
al Parc de la Ciutat.  
 
1.1.3.2.3. Pràctiques externes 
 
S’han conclòs convenis de pràctiques entre la Facultat de Ciències Jurídiques i 
diverses entitats que han tutoritzat els alumnes de Màster de l’itinerari 
professionalitzador: dos Convenis amb la consultoria CTAIMA, un amb la 
Cambra de Comerç de Tarragona, un altre amb l’Agència de Residus de 
Catalunya, un amb l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Tarragona i un altre 
amb l’Institut Català de l’Energia. 
La Sra. Elisabet Mateu ha fet pràctiques a l’Agència de Residus de Catalunya i 
després d’una experiència altament positiva, li ha permès obtenir un lloc de 
treball a l’Agència.  
El Sr. Jordi Prades, ha fet pràctiques a l’Institut Català de l’Energia. 
El Sr. Pedro Fernández i el Sr. Juan Lucas Berruezo han realitzat les seves 
pràctiques curriculars a la consultoria CTAIMA 
La Sra. Elisabeth Aubareda ha realitzat les seves pràctiques curriculars a l’àrea 
d’urbanisme de l’Ajuntament de Tarragona. 
 
1.1.3.2.4. Clínica Jurídica Ambiental  
 
Curs 2006-2007 
 

 Client: Secretaria General de l'Ajuntament de Vila-Seca 
Tutora: Dra. Anna Pallarés Serrano 
Alumnes: Carolina López, Rebeca Fábregas, Sònia Ripoll 
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Objecte: Anàlisi del procés d’adequació de les activitats de l’Annex I de la Llei 
d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental 
 Client: Fiscalia de l'Audiència Provincial de Tarragona 
Tutora: Dra. Angeles Galiana Saura 
Alumnes: Pedro Fernández, Nelly Fernández 
Objecte: “Protecció juridicopenal dels animals domèstics”. 
 Client: Fundación Nueva Cultura del Agua 
Tutora: Dra. Lucía Casado Casado 
Alumnes: Núria Rovira, Paula Cerski, Jaume Balsells, Cristina Martín 
Objecte: “Anàlisi de la correcció de la transposició de la Directiva Marc d’Aigües a 
l’ordenament jurídic espanyol”. 
 Client: Ajuntament de Reus 
Tutor: Dr. Jordi Jaria Manzano 
Alumnes: Elena Guijo Moraga, Laia Colomés Barbara, Marcelo Enrique Daghero. 
Objecte: “Informe jurídic dels problemes de sorolls a l’aeroport de Reus”. 
 Client: Plataforma "Salvem Els Muntanyans" 
Tutors: Dr. Antoni Pigrau Solé, Maria Font Mas 
Alumnes: Alejandra González, Estela Gómez, Julià Ondiviela, Ainhoa Catalán 
Objecte: “El pla parcial de ‘Els Muntanyans II’”. 
 Client: Fiscalia de l'Audiència Provincial de Tarragona 
Tutora: Sra. Susana Borràs Pentinat 
Alumnes: Teresa M. Prats Domènech, Marta Rodríguez Figueras, Tamara Amores 
Cervera 
Objecte: “La regulació jurídico-penal del comerç il.legal d’espècies de fauna i flora 
a Espanya” 

 
Curs 2007-2008 
 

 Client: Fiscalia de l’Audiència Provincial de Tarragona. 
Tutora principal: Maria Marquès / Tutora assistent: Aitana De La Varga 
Alumnes: Eli Reyes Blanco, Alex Centelles, Ivonne Satt, Joan Vidal 
Objecte: “Contaminació electromagnètica i antenes de telefonia mòbil”.  
 Client: Fundación Nueva Cultura del Agua. 
Tutora principal: Anna Pallarès / Tutor assistent: Jordi Jaria 
Alumnes: Renato Massari, Maria Fuster, Ariadna Sansó, Constanza Patiño 
Objecte: “La integració dels objectius de protecció de les aigües en les polítiques 
sectorials”.  
 Client: Diputació de Tarragona. 
Tutora principal: Lucía Casado / Tutor assistent: Jordi Jaria 
Alumnes: Elisabet Mateu, David Porres, Carmen Guerrero 
Objecte: “Análisi de les repercussions a nivell municipal de l’esborrany de 
l’Avantprojecte de Llei de prevenció i control ambiental de les activitats”.  
 Client: Plataforma “Salvem la Platja Llarga” 
Tutora principal: Aitana De La Varga / Tutora assistent: Susana Borràs 
Alumnes: Oscar Grau, Judit Gómez, Carolina Riquelme, Milce Florentin 
Objecte: “Estudi de la possibilitat jurídica de protegir la platja llarga de la 
construcció d’un passeig marítim, protegir el seu entorn (Turó de Mas Rabassa) de 
la urbanització i procurar l’ampliació i preservació de la zona PEIN Bosc de la 
Marquesa, que llinda amb la pròpia platja”.  
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 Client: Ajuntament de Vila-seca  
Tutor principal: Jordi Jaria / Tutora assistent: Lucía Casado 
Alumnes: Eduardo Coromines, Marta Escobar, Isabel Cruz, Estela Gómez 
Objecte: “Pla Especial del Port de Tarragona”.  
 Client: Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos en 

Chiapas (Mèxic)  
Tutora principal: Susana Borràs / Tutora assistent: Ángeles Galiana 
Alumnes: Marina Llauradó, Míriam Roa, Carlos Martínez, Juan Carlos Aneiros  
Objecte: “Chiapas: Aigua i energia com a drets humans”.  
 Client: Diputació de Tarragona 
Tutora principal: Ángeles Galiana / Tutora assistent: Lucía Casado 
Alumnes: Oliver Klein, Cristina Antolín, Hilal Tarkou, Alex Vega 
Objecte: “L’administració pública local davant la contaminació lumínica”.  
 Client: Fiscalia de l’Audiència Provincial de Tarragona 
Tutora principal: Maria Marquès / Tutora assistent: Anna Pallarès 
Alumnes: Elena Gallego, María José Santos, Mario Burzurí, Marcos Ríos 
Objecte: “El delicte de prevaricació urbanística i les zones inundables”.  

 
Curs 2008-2009 
 

 Client: Servei d’Assistència al Municipi (SAM). Diputació de Tarragona 
Tutor principal: Lucía Casado / Tutor assistent: Ángeles Galiana 
Alumnes: Juan Lucas Berruezo, Anna Planas, Naglae Sah El Kaya 
Objecte: Elaboració d’una ordenança tipus en matèria de contaminació odorífera.  
 Client: ONG Enginyeria Sense Fronteres (ESF) 
Tutor principal: Antoni Pigrau / Tutor assistent: Maria Marquès 
Alumnes: Andrea Arteaga, Laura Camps i Paola Villavicencio 
Objecte: Elaboració d’un dictamen jurídic sobre les diverses vies jurídiques per 
determinar la responsabilitat d’empreses petroleres estrangeres per danys 
ambientals a l’Equador.  
 Client: Fundación Nueva Cultura del Agua 
Tutor principal: Jordi Jaria / Tutor assistent: Lucía Casado 
Alumnes: Jordi Prades, Lindsay Ryan i Jordi Solé 
Objecte: Dictamen en relació amb la modificació de l’Estatut d’Autonomia 
d’Andalusia en l’aspecte relatiu a les aigües i, en particular, en referència amb les 
competències transferides a la Comunitat Autònoma sobre la conca del riu 
Guadalquivir. 
 Client: Fiscalia de l’Audiència Provincial de Tarragona 
Tutor principal: Maria Marquès / Tutor assistent: Jordi Jaria 
Alumnes: Elisabet Aubareda, Gina Gaona, Carlos Vera 
Objecte: Estudi sobre la protecció penal del paisatge en el vigent Codi Penal.  
 Client: Associació de Veïns del Barri de La Floresta de Tarragona 
Tutor principal: Maria Marquès / Tutors assistents: Lucía Casado, Mario Ruiz 
Alumnes: Laura González, Carolina Riquelme, Marcos Ríos, Marina Rodríguez 
Cas proporcionat per la Science Shop del projecte APQUA de la URV. 
Objecte: Mediació entre l'associació de veïns del barri de La Floresta i una 
empresa veïna, a causa de les molèsties causades per un rètol publicitari d'uns 
25m d'alçada.  
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Curs 2009-2010 
 

 Client: Federació S. XXI d'Associacions de Veïns de Tarragona 
Tutor principal: Antoni Pigrau / Tutor assistent: Maria Marquès 
Alumnes: Jordi Recordà Cos, Paula Martins de Sousa, Vanessa Sáez, Malka San 
Lucas Ceballos 
Objecte: Estudi sobre la contaminació acústica al barri de Sant Ramon i Sant 
Salvador 
 Client: Diputació de Tarragona  
Tutor principal: Lucía Casado / Tutor assistent: Jordi Jaria  
Alumnes: Josué Cruz García, Edith Romero Juárez, José Carlos Martín Bermudo 
Objecte: Administracions locals i canvi climàtic. Proposta d'ordenança tipus de 
canvi climàtic. 
 Client: Grufides (Perú). 
Tutor principal: Susana Borrás / Tutor assistent: Antoni Pigrau 
Alumness: Cecilia Azerrad, Benjamín Andrés Galeano Granados, Yakory 
Santiesteban Del Aguila, Marco Antonio Vargas Callejas. 
Objecte: Contaminació per mercuri a la mina de Yanacocha (Perú). Víes d’accés a 
la justícia en el sistema intermaricà de drets humans. 
 Client: Fiscalia de l'Audiència Provincial de Tarragona  
Tutor principal: Maria Marquès / Tutor assistent: Jordi Jaria 
Alumnes: Alfons Civit Martínez, Gabriela Fauth, Griselda Fontova Guivernau, Juan 
Pablo Galeano. 
Objecte: Estudi sobre la protecció penal del paisatge (segona fase) 

 
1.1.3.2.5. Acció tutorial i de coordinació 
 
L’acció tutorial es realitza de tres maneres: mitjançant les sessions de 
coordinació, les tutories de la coordinació i l’atenció personalitzada del 
professorat. 
Les sessions de coordinació són grupals i es realitzen al llarg del curs 
acadèmic amb la coordinació del Màster amb l’objectiu de poder analitzar el 
transcurs del curs i poder resoldre qualsevol tipus de dubte o incidència que 
pugui sorgir o atendre també qualsevol suggerència de l’alumnat. Aquestes 
sessions es dirigeixen tant a l’alumnat de primer, com de segon curs de Màster. 
Es solen celebrar dues sessions de coordinació cada quadrimestre. 
En segon lloc, es realitzen tutories acadèmiques amb l’objectiu d’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 consideren 
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. La relació de professorat-tutor és fa 
pública en la web i en el taulell d’anuncis reservat a l’alumnat del Màster situat 
en el Seminari 1 del Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i 
Virgili. 
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Durant el curs acadèmic el professorat del Màster també aten les consultes 
dels estudiants en relació a les assignatures que imparteix cada professor/a al 
Màster. En aquelles assignatures on el professorat és extern a la Universitat, 
les consultes són ateses pel/per la corresponent coordinador/a de l’assignatura 
en qüestió. Tanmateix, s’ha posat a disposició de l’alumnat l’horari d’atenció del 
professorat publicat en la pàgina 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 Universitat Rovira i Virgili. 
Sobre l’atenció tutoritzada de l’alumnat queda pendent desenvolupar un Pla 
d’Acció Tutorial del Màster per donar acollida i assessorament als alumnes de 
nou accés. Es preveu que es podrà desenvolupar un PAT pel proper curs 2010-
2011. 
 
1.1.3.2.6. Activitats dels alumnes 
 
Els “Col.loquis de medi ambient i Llatinoamèrica” són un espai de debat i 
discussió de l'alumnat del Màster Universitari en Dret Ambiental, relatiu a 
diversos temes d'actualitat ambiental, sociocultural i política, que tenen un únic 
punt en común: Llatinoamèrica. Aquests col.loquis, creats com a una activitat 
extracurricular a iniciativa del mateix alumnat, són dirigits per un/a alumne/a 
que presenta una ponència sobre un tema específic de lliure elecció –
generalment del seu país de procedència -. A continuació, s'obre el debat a tots 
els participants. La dinàmica de l'activitat permet l'enriquiment recíproc dels 
estudiants, que intercanvien les seves experiències sobre temes ambientals i 
desenvolupen les habilitats adquirides en el Màster. 
 
Durant el curs 2008-2009 es van celebrar els següents col.loquis: 
 

 Primer col.loqui, 27 de maig 2008. "Consideraciones sobre la protección 
ambiental en Brasil" a càrrec de les alumnes Isabel Camizão i Paula 
Cerski Lavratti (Brasil) 

 Segon col·loqui, 19 de novembre 2008. "La creación del Ministerio del 
Ambiente y la conformación del servicio nacional de áreas naturales 
protegidas por el Estado (SERNANPP)", a càrrec de l'alumna Carmen 
Guerrero (Perú) 

 Tercer col·loqui, 11 de desembre 2008. "La percepción Rarámuri del 
bosque y su implicación en la explotación y/o conservación del mismo", 
a càrrec de Georgina Gaona Pando (Mèxic). 

 
Durant  el curs 2009-2010, s’ha celebrat el següent col·loqui: 

 Primer col.loqui, 10 de novembre 2009. "Las Galápagos, el primer 
Patrimonio Natural de la Humanidad, actualmente en peligro", a càrrec 
d’Andrea Artega (Equador). 

 
1.1.3.3. Treballs finals i publicacions del Màster  
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Curs 2007-2008 
 

 MARTÍNEZ CASTELLVÍ, TÀNIA,  "Anàlisi del projecte de llei de 
finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 
sobre la disposició del rebuig, de 31 de juliol". Director. JOSEP MARIA 
SABATÉ. 

 RIPOLL AVANTE, SONIA L., "Els instruments de protecció, gestió i 
ordenació del paisatge: especial referència al catàleg del paisatge". 
Directora: LUCÍA CASADO. 

 CERSKI LAVRATTI, PAULA, " El derecho ambiental como instrumento 
de gestión del riesgo tecnológico". Director Jordi Jaria. 

 GONZÁLEZ CLORIO, ALEJANDRA, "Derechos de acceso a la 
información, participación pública y acceso a la justicia ambiental y su 
regulación en el sistema jurídico mexicano". Director JORDI JARIA. 

 MARAMBIO THIBAUT, MARÍA CECILIA, "Instrumentos de intervención 
administrativa como mecanismos de prevención control y corrección en 
la protección de la atmósfera". Directora: LUCÍA CASADO. 

 
A través d’un conveni amb l’Ajuntament de Vila-seca, es va iniciar l’any 2007 la 
Col·lecció Quaderns de Dret Ambiental, a través de la qual es publica cada any 
una memòria seleccionada entre les llegides cada any pels alumnes del 
Màster. El curs 2007/08 ha estat seleccionat per a la seva publicació el treball 
de fi de Màster presentat per la Sra. Paula Cerski. 
 
Curs 2008-2009 
 

 RIQUELME SALAZAR, CAROLINA L. El contrato de cesión de los 
derechos de uso privativo de las aguas. Directora: LUCIA CASADO 

 RIOS ANGULO,MARCOS. Los derechos procedimentales y la 
participación ciutadana en materia ambiental. Director: JORDI JARIA 

 SATT SUBIRANA, IVONNE. Derechos humanos, Constitución y medio 
ambiente: el marco jurídico del modelo de desarrollo de Bolívia. Director:  
JORDI JARIA 

 GUERRERO AZAÑEDO, CARMEN Iniciativas de Conservación de la 
Naturaleza en Tierras Privadas en España. Director: ÒSCAR SALADIÉ. 

 GOMEZ GIMENO, ESTELA, La declaració de l'espai natural protegit de 
l'Anella Verda de Tgna, polítiques ambientals i instruments de gestió. 
Directora: AITANA DE LA VARGA 

 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, PEDRO. La investigación e importación 
policial en los delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales. 
Directora: MARIA MARQUÈS 

 MASSARI, RENATO, JULIÁN H. La competencia de la comunidad 
Europea sobre el Medio Ambiente, STJE, de 13 de septiembre de 2005, 
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asunto C-176/05, Comisión de las comunidades europeas contra 
Consejo. Directora: SUSANA BORRAS. 

 CRUZ CAMIZAO, ISABEL. Estudio jurídico comparado de la protección 
de los parques nacionales de Brasil y España. Directora: SUSANA 
BORRAS 

 FLORENTÍN QUIÑONEZ, MILCE Hacia la configuración del derecho al 
agua como derecho humano. Director: MARIO RUIZ 

 CENTELLES PARDO, ALEXANDRE. El conveni europeu del paisatge i 
la seva recepció a Espanya i Catalunya. Directora: LUCIA CASADO. 

 MATEU MOZO, ELISABETH. La producció integrada a Catalunya. 
Director: ANTONI PIGRAU 

 ROVIRA COLET, NÚRIA. La identificació i l'avaluació del compliment de 
la legislació ambiental en el marc dels sistemes de gestió ambiental i la 
seva aplicació al campus Catalunya. Director: ANTONI PIGRAU. 

 
El curs 2008/09 ha estat seleccionat per a la seva publicació en la Col·lecció 
Quaderns de Dret Ambiental el treball de fi de Màster presentat pel Sr.  Pedro 
Fernández.  
 
1.1.4. Antics alumnes 
 
1.1.4.1. Associació 
 
El 27 de novembre de 2009, un grup d’alumnes i antics alumnes del Master en 
Dret Ambiental, reunits a aquest efecte, va decidir crear una Associació 
d’alumnes i antics alumnes del Master. Es van escollir provisionalment les 
persones que assumeixen els càrrecs en la fase prèvia a la constitució formal 
de l’Associació. La Sra. Gina Gaona serà la presidenta de l’associació, el Sr. 
Marcos J. Rios el tresorer i la Sra. Cecilia Azerrad la secretària. 
 
1.1.4.2. Inscripció de tesis doctorals 
 
Els següents antics alumnes del Master en Dret Ambiental han fet la inscripció 
de les seves respectives tesis doctorals: 

 Amb data 30/10/2007 es va inscriure la tesi doctoral de l’alumne Sr. 
Alberto Olivares Gallardo titulada “El mercado de electricidad de la Unión 
Europea. Obstáculos para su funcionamiento”  i el director de tesi és el 
Dr. Antoni Pigrau 

 Amb data 15/06/2009 es va inscriure la tesi de la Sra. Maria Cecilia 
Marambio Thibaut, “El régimen de la Convención de Ginebra sobre 
Contaminación Atmosférica Transfronteriza a gran distancia de 1979” i el 
director de tesi és el Dr. Antoni Pigrau 

 Amb data 18/11/2009 es va inscriure la tesi doctoral de l’alumna Carmen 
J. Guerrero Azañedo titulada “ Iniciativa de conservación privada en 
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Perú Vs. Iniciativa  de conservación privada en España: Estudio 
Comparativo, i la directora de tesi és la Dra. Lucia Casado. 

 Amb data 18/11/2009 es va inscriure la tesi doctoral de l’alumne Marcos 
J. Rios Angulo titulada: “La industria minera extractiva de metales en 
territorios indígenas de Latinoamérica: Conflictos jurídicos y aspectos 
medioambientales” i el director de tesi és el Dr. Mario Ruíz Sanz. 

 Amb data 19/11/2009 es va inscriure la tesi doctoral de l’alumna Carolina 
L. Riquelme Salazar titulada: “Los mercados del agua en Chile y 
España: Un estudio de Derecho Comparado “ i la directora de tesi és la 
Dra. Lucia Casado. 

1.1.5. Manual del Màster 
 
El 7 de setembre de 2009, en el marc de la Convocatòria d’Ajuts ICE de la 
Universitat Rovira i Virgili va concedir al CEDAT un ajut de per a la contractació 
d’un becari durant 10 mesos (15 hores setmanals) per a la realització del 
projecte: “Manual de procediments de gestió acadèmica i de millora de la 
qualitat docent dels estudis oficials de Màster: un objectiu estratègic del Màster 
Universitari en Dret Ambiental”. El responsable del projecte és el Dr. Antoni 
Pigrau i el coordina la Dra. Susana Borràs. Període: 2009 - 2010. 
 
1.2. Curs d’Especialista Universitari  
 
El CEDAT está preparant una nova titulació d’ ”Especialista Universitari en 
gestió tècnica i jurídica del Medi Ambient”, amb unes 200 hores lectives. El 
programa s’oferirà en el marc de l’oferta de la Fundació URV i s’organitza amb 
el suport de la Diputació de Tarragona. El seu inici està previst pel curs 2010-
2011. 
 
1.3. Seminaris de formació i conferències 
 
ANY 2007 
 

 “Comunicació de riscos ambientals”, 12 i 19 de febrer de 2007. Ponent: Sr. 
Juan Luis Gonzalo Iglesia, Professor de Comunicació de la URV. 

 “Actualització de dret penal ambiental”, 22 i 23 de març de 2007. Ponents: Dr. 
Joan Baucells Lladós, professor titular de dret penal a la URV; Dr. Gonzalo 
Quintero Olivares, catedràtic de dret penal a la URV, Dr. Javier Alvarez, 
catedràtic de dret  penal de la Universidad Complutense de Madrid. 

 “Seguretat Ambiental”, 27, 30 d’abril i 14 de maig de 2007. Ponent: Sr. Tomàs 
Carrion, Professor en Riscos Ambientals i Medi  Ambient, Universitat de 
Barcelona, Director del Servei de seguretat,  educació i medi ambient a l' 
Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet. 

 “Seminari sobre l’Etiquetatge Ecològic”, 4 de maig de 2007. Ponent: Dr. Andreu 
Olesti Rayo, Catedràtic de Dret Comunitari Europeu, UB. 

 



 

 

 27

ANY 2008 
 

 “Tramitació administrativa ambiental a l'empresa”, 28 de gener i 4 de febrer de 
2008. Ponent: Isabel Junquera i Muriana, Llicenciada en Ciències Polítiques i 
de l'Administració (UPF) i Màster  Oficial en Dret Ambiental (URV). Consultora 
mediambiental.  

 “Procediment d'avaluació ambiental d'instruments de planejament urbanístic”, 
11, 18 i 25 de febrer i 3 de març de 2008. Ponent: Anna Tarragona, Llicenciada 
en Ciències Ambientals. Gerent i sòcia fundadora d’Adhoc Sostenibilitat 
Ambiental Consultoria. 

 “Comerç i Medi Ambient”, 25 d'abril i 9 de maig de 2008. Ponent: Dr. Xavier 
Fernández Pons, Professor Titular de Dret Internacional Públic (UB). 

 “Responsabilitat ambiental”, 16, 19, 23, 30 de maig de 2008. Ponents: Dr. 
Germán Valencia, profesor Titular de Derecho Administrativo, Universitat 
d’Alacant; Dra. Lucia Casado, profesora lectora de Derecho Administrativo 
(URV); Dra. Alba Nogueira, profesora titular de derecho administrativo, 
Universidade de Santiago de Compostela.  

 “Utilització de Bases de Dades per a la realització de treballs de recerca”, 18 de 
novembre de 2008. Ponent: Inma Gàmez. Servei de Biblioteca URV. 

 “Implementació del catàleg del paisatge del Camp de Tarragona en el 
planejament territorial”, 26 de novembre de 2008.  Ponent: Sergi Saladié. 
Geògraf / Professor del Departament de Geografia de la URV. Cap de l'equip 
tècnic de la URV en la redacció dels Catàlegs de Paisatge del Camp de 
Tarragona i de les Terres de l'Ebre. 

 
ANY 2009 
 

 “Compatibilitat de l’ordenació urbanística amb les figures de protecció 
territorial”, 30 de gener de 2009.  Ponent: Jordi Escolà Rovira. Llicenciat en 
Ciències Biològiques. Consultor mediambiental.  

 “Procediments d’avaluació ambiental d’instruments de planejament urbanístic”, 
2, 16, 23 de febrer i  2 i 9 de març de 2009.  Ponents: Anna Tarragona. 
Llicenciada en Ciències Ambientals. Gerent i sòcia fundadora d’Adhoc 
Sostenibilitat Ambiental Consultoria. Marta Ricart. Llicenciada en Ciències 
Biològiques per la UB. Postgrau en Gestió Mediambiental per a les empreses. 
Tècnic en anàlisi i gestió ambiental d’Adhoc Sontenibilitat Ambiental 
Consultoria.  

 “Treball en Equip”, 9 de febrer de 2009. Ponent: Dra. Amparo Fernández 
March. Cap de Secció de Formació de l’Institut de Ciències de l’Educació i 
professora de teoria de l’educació de la Universitat Politècnica de València.   

 “Implicacions legals en la reutilització d’aigües residuals depurades”, 16 i 20 de 
març de 2009. Ponent: Jordi Escolà Rovira. Llicenciat en Ciències Biològiques. 
Consultor mediambiental.  

 “Responsabilitat Ambiental”, 23 i 27 de març, i 4 d’abril. Ponent: Dra. Lucia 
Casado. Professora lectora de Dret Administratiu, (URV). 

 “Comerç i Medi Ambient”, 17 i 27 d’abril. Ponent: Dr. Xavier Fernández Pons, 
Professor Titular de Dret Internacional Públic (UB). 

 “Procediments d’avaluació ambiental d’instruments de planejament urbanístic”, 
16, 23 i 30 de novembre i 11 i 14 de desembre de 2009.  Ponents: Anna 
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Tarragona. Llicenciada en Ciències Ambientals. Gerent i sòcia fundadora 
d’Adhoc Sostenibilitat Ambiental Consultoria. Marta Ricart. Llicenciada en 
Ciències Biològiques per la UB. Postgrau en Gestió Mediambiental per a les 
empreses. Tècnic en anàlisi i gestió ambiental d’Adhoc Sontenibilitat Ambiental 
Consultoria.  

 
1.4 Projectes d’innovació docent 
 
Els projectes d’innovació docent en que els investigadors del CEDAT estan 
treballant actualment són els següents: 
 

 ICEI – ICE. “Creació de recursos docents per al domini de les 
competències comunicatives orals dels alumnes” Des del 2009 fins el 
2010. Investigador Principal: Antoni Pérez-Portabella López / Jaime Verrier 
Dela. Hi participa Maria Marquès Banqué. 

 ICE-URV. “Manual de procediments de gestió acadèmica i de la millora de 
la qualitat docent dels estudis oficials de Màster: un objectiu estratègic 
del Master Universitari de Dret Ambiental” (A12). Durada 2009-2010. 
Investigador Principal: Dr. Antoni Pigrau Solé. 

 
Durant el període 2007-2009 s’han tancat els següents projectes d’innovació 
docent en els que han participat investigadors del CEDAT: 
  

 Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Generalitat de 
Catalunya – AGAUR. MQD (Millora de la Qualitat Docent). “Clínica jurídica 
ambiental”. 2006MQD/00199. Des del 2006 fins el 2007. Investigador/a 
Principal: Dr. Antoni Pigrau Solé 

 Universitat Rovira i Virgili. Convocatoria de Xarxes d’Innovació en Docència 
Universitaria de la URV 2005: “Grup d’Innovació Docent de la Facultat de 
Ciències Jurídiques (GID-FCJ)”. Des del 2006 fins el 2008. Investigador/a 
Principal: Anna Gimenez. Participació de Susana Borras Pentinat, Aitana de la 
Varga Pastor, Alfonso González Bondia, Jordi Jaria Manzano, Maria Marquès 
Banqué, Anna Pallarés Serrano, Laura Román Martín. 

 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya. Convocatòria 
d'ajuts per a l’elaboració d’estudis per analitzar punts d’especial interès i 
repercussió social pel que fa a la qualitat del sistema universitari català: 
“Estudi per analitzar la qualitat de l’ensenyament des de la perspectiva 
dels estudiants”.  Des del 2007 fins el 2008. Investigador Principal: Joan Rué 
Domingo (Universitat Autònoma de Barcelona). Participació de Maria Marquès 
Banqué. 

 ICE - Institut de Ciències de l'Educació. Universitat Rovira i Virgili: “Revista 
d’Art Penitenciari. Una experiència de treball en equip interdisciplinar i 
d’avaluació per competències”. Des del 2006 fins el 2008. Investigador 
Principal: Antonio Enrique Salcedo Miliani. Participació de Maria Marquès 
Banqué. 
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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 
que els investigadors del CEDAT estan treballant actualment són els següents: 
 

 Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Investigación. 
Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento. Programa 
nacional de Ciencia Sociales, Económicas y Juridicas: "El Derecho ambiental 
como modelo para la transformación de la actividad de los poderes 
públicos" (Ref. SEJ2007-61972). Des de l'1/10/07 fins al 30/09/2010. 
Investigador Principal: Antoni Pigrau Solé. 

 Xunta de Galicia, “Competencias autonómicas e control administrativo de 
actividades en materia de prestación de servizos”, Des del 01/12/2009 fins 
al 30/11/2011. Investigadora Principal: Alba Nogueira López. 

 Instituto Complutense de Derecho Europeo e Investigación. Universidad 
Complutense - MAPFRE. “La lucha contra el cambio climático en el 
Sistema de Integración Centroamericano (SICA): antecedentes, problemas 
actuales y propuestas de reforma”. Des de l’1 de gener de 2009 al 31 de 
desembre de 2009. Investigador Principal: Ricardo Alonso García (Universidad 
Complutense de Madrid). Hi participa Blanca Lozano Cutanda. 

 Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Investigación. 
Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento. Programa 
nacional de Ciencia Sociales, Económicas y Juridicas: “Derecho 
Administrativo de la Información y Administración transparente: hacia un 
nuevo modelo de Administración Pública”. Des del 1/10/2007 fins al 
30/09/2010. Investigador Principal: Ricardo García Macho (Universitat Jaume I 
de Castelló). Hi participa José Luís Blasco Díaz 

 CAYC - CAYCIT (Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica. 
Ministerio de Educación y Ciencia); “Salud Humana y Seguridad Alimentaria: 
Elementos de Cooperación Internacional” Ref. DER2009-12476. Des de 
2010 fins el 2012. Investigador/a Principal: Xavier Pons Rafols (Universitat de 
Barcelona). Hi participa la Dra. Mar Campins Eritja. 

 Instituto o Direito Por Um Planeta Verde (Brasil), con el apoyo de la Embajada 
Británica en Brasil. “Direito e Mudancas Climáticas nos Paises 
Amazónicos”. Des de 27-5-2009 fins el 27-7-2010. Hi participa la Dra. Lucía 
Casado Casado. 

 
A més el Grup de recerca “Territori, Ciutadania i Sostenibilitat” de la URV, al 
que pertanyen la major part dels investigadors del CEDAT, ha estat reconegut 
com a grup de recerca consolidat de la Generalitat. 

 
Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya. Programa 
de Suport a Grups de Recerca, Convocatòria SGR 2009  Referència: 2009 
SGR 81. Període 2009-2013. Investigador principal: Antoni Pigrau Solé. 
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Això ha comportat la inclusió en el Programa de suport als grups de recerca 
reconeguts de la URV. 2010PFR-URV-B2-20. Durada: 2009-2013. Investigador 
principal: Antoni Pigrau Solé. 

 
Els projectes de recerca en que els investigadors del CEDAT han estat 
treballant, en l’àmbit del dret ambiental o connectat amb ell, i han finalitzat en el 
període 2007-2009 són els següents: 

 
 Escola d’Administració Pública de Catalunya. Promoció de la recerca en matèria 

d'administració pública. “L'externalització de les funcions públiques de 
control i inspecció en matèria de protecció del medi ambient: reptes i 
oportunitats”. Període 2006-2007. Investigadora Principal: Lucía Casado 
Casado. 

 Escola d’Administració Pública de Catalunya. Promoció de la recerca en matèria 
d'administració pública. “La coordinació i la cooperació entre ens locals i els 
ens regionals en matèria de sòls contaminats”. Període 2006-2007. 
Investigadora Principal: Aitana de la Varga Pastor. 

 Fundación Caixa Castelló Bancaixa. “Administración electrónica y Entidades 
locales: análisis de los Condicionantes normativos y de su aplicación sobre 
los principales procedimientos municipales”. Durada: de 15-12-2006 a 14-12-
2009. Investigador principal: José Luis Blasco Díaz. 

 Ministerio de Educación y Ciencia. Programa Nacional de Promoción General del 
Conocimiento. “Riesgos y amenazas a la salud humana: Implicaciones de 
Derecho Internacional y de Derecho comunitario” Ref. SEJ2006-5734. Des 
de 2006 fins el 2009. Investigador Principal: Xavier Pons Ráfons (UAB). Hi ha 
participat la Dra. Mar Campins Eritja. 

 Xunta de Galicia, “A modernización das Administracións territoriais. O 
caso de Galicia” (PGIDT06PXIB202096PR), Investigador Principal: José Luis 
Carro Fernández-Valmayor (USC). Hi ha participat Alba Nogueira. 

 
S’han obtingut altres ajuts de suport a la investigació, en convocatòries 
competitives, durant el període 2007-2009: 
 

 Universitat Rovira i Virgili – Generalitat de Catalunya. Programa de Personal de 
Suport a la Recerca. Contractación de personal tècnic. Núm. Projecte: 2006 PSR 
-  20. Año: 2007. Investigador Principal: Antoni PIGRAU SOLÉ. 

 Universitat Rovira i Virgili –  DGR Generalitat de Catalunya. Programa 
d'Equipament i Infrastructura de Recerca. Bibliografía de Dret ambiental. Núm. 
Projecte: N-2007PEIR/01. Any: 2007. Investigador Principal: Antoni PIGRAU 
SOLÉ. 

 Universitat Rovira i Virgili. Ajuts per la realització de reunions i congresos. VII 
Congreso Nacional de Derecho Ambiental. Núm. Projecte: 2009OCO-7. Any: 
2009. Investigador Principal: Antoni PIGRAU SOLÉ. 

 
2.1.2. Altres projectes de recerca sol·licitats, que no han obtingut finançament 
 
Durant aquest període s’han presentat els següents projectes de recerca que 
han estat desestimats. 
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 “El desplegament del nou Estatut d’autonomia de Catalunya en matèria 

ambiental”. Institut d’Estudis Autonòmics. Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació. Generalitat de Catalunya. Convocatòria 2008 de 
Beques de l’IEA. Mosalitat B: Beques per finançar equips de recerca. 
Comunicació desestimació abril 2008. 

 “El desplegament del nou Estatut d’autonomia de Catalunya en matèria 
ambiental”. Institut d’Estudis Autonòmics. Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació. Generalitat de Catalunya. Convocatòria 2009 de 
Beques de l’IEA. Mosalitat B: Beques per finançar equips de recerca. 
Comunicació desestimació abril 2009. 

 “El nuevo constitucionalismo ambiental en América Latina: ¿un nuevo modelo 
de desarrollo?”. Fundación Carolina. Programa de Investigación (CeALCI). 
Convocatoria de Ayudas a la Investigación 2009. Comunicació desestimació 
octubre 2009. 

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

 Participació en el Projecte: “Environmental Justice Organizations, Liabilities and 
Trade”. VIIè Programa Marc Unió Europea. Programa “Science in Society Part 
5.” Coordination and Support Action. SiS 2010 – 1.0-1 Mobilisation and Mutual 
Learning. Call identifier FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010-1. Coordinador: 
Universitat Autònoma de Barcelona.  

 Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria de ayudas de Proyectos de 
Investigación Fundamental no orientada. “Derecho ambiental y libertad de 
servicios en el mercado interior: nuevos retos, transformaciones y 
oportunidades (el caso español)”. Investigadora principal: Dra. Lucía Casado. 

 Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria de ayudas de Proyectos de 
Investigación Fundamental no orientada. “La garantía jurídica de la vertiente 
intrageneracional de la justicia ambiental como aspecto social del desarrollo 
sostenible”. Investigador Principal: Dr. Antoni Pigrau. 

 
2.2. Participació en Jornades i Congressos 
  
2007 

 
 BORRÀS PENTINAT, S.,  Conferencia “Bioprospección, acceso a los recursos 

genéticos y aprovechamiento compartido de los beneficios”, en el Seminario 
sobre Retos en la investigación y comercialización de nuevos fármacos, 
Universidad Deusto, Bilbao, 29 de octubre 2007. 

 FRANQUET SUGRAÑES, T; MARÍN CONSARNAU D; MARQUÉS M; RIVAS 
NIETO E., “El contrato de aprendizaje en la enseñanza universitaria. Una 
experiencia en el ámbito del derecho”, Ponencia, Memorias del Primer 
Congreso Internacional Virtual 'Innovación Educativa y retos de la docencia en 
el siglo XXI' Veracruz, México, 2007. 

 GIMÉNEZ, A. - GONZÁLEZ, A., ’Design of a Wiki-Based Collaborative Working 
Strategy within the Context of Legal Sciences’, Comunicación; Strengthening 
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the European dimension of legal education, Annual General Meeting and 
Conference, Barcelona,23-24 Febrer 2007.  

 GIMÉNEZ, A. - GONZÁLEZ, A., “Fracasos y éxitos en el proceso de involucrar 
al alumno en su formación”, Comunicación,  Congreso de innovación docente 
en Ciencias Jurídicas: Hacia el Espacio Europeo de Educación Superior, 
Facultad de Derecho, Málaga, 6 y 7/9/2007.  

 GIMÉNEZ, A. - GONZÁLEZ, A., “La virtualización de asignaturas jurídicas en el 
país de la presencialidad”, Ponencia, Primer Congreso Internacional Virtual de 
Derecho ’Innovación Educativa y Retos de la Docencia Jurídica en el Siglo XXI; 
Veracruz (MÉXICO) Año: 2007. 

 MARQUÉS I BANQUÉ, M., “L'experiència de l'assignatura 'De la Facultat a la 
Presó: responsabilitat penal i responsabilitat professional per a no juristes'”, 
Ponencia, IV Jornada de Professorat d’Interc@mpus, organizada por la 
Comisión de Docencia de Intercampus y celebrada en la UPC, Barcelona, el 
día 13 de abril de 2007. 

 MARQUÉS I BANQUÉ, M., “El portafolio de competencias como instrumento 
colaborativo de evaluación en el contexto de una titulación universitaria”, 
Comunicación, II Congreso de Innovación Docente en Ciencias Jurídicas, 
Universidad de Málaga, 6 y 7 de septiembre de 2007. 

 MARQUÈS BANQUÉ, M., “Herramientas para la tutoría en el aprendizaje 
autónomo”, Ponencia, Jornadas sobre renovación de metodologías en la 
docencia del Derecho, organizado el día 16 de noviembre de 2007, por la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. 

 ROMÁN MARTÍN, L. – JARIA MANZANO, J. “El proyecto de coordinación de la 
actividad docente de la Facultat de Ciències Jurídiques dela Universitat Rovira i 
Virgili”, Comunicación, II Congreso de Innovación Docente en Ciencias 
Jurídicas: hacia el espacio europeo de educación superior, Facultad de 
Derecho, Málaga, 6 y 7 de setembre de 2007. 

 
2008 
 

 BORRÀS, S., CASADO, L., DE LA VARGA, A., GALIANA, Á., JARIA,  J., 
MARQUÈS, M., PALLARÈS, A., PIGRAU, A., “The Environmental Law Clinic: a 
new experience in the legal education in Spain”, en el marc del Congres "The 
Need for a New Law School”, organitzat per PILI-The Public Interest Law Institute 
(EEUU) i la Facultat de Dret de la Uniwersytet Jagielloński (Polònia), 19 - 21 de 
juny de 2008, Cracòvia (Polònia). 

 SUSANA BORRÀS, DIANA MARÍN, HÉCTOR SIMÓN. Comunicació “Una 
experiència de suport per a la millora de pràctiques docents innovadores”, V 
CONGRESO INTERNACIONAL DE DOCENCIA UNIVERSITARIA E 
INNOVACIÓN (CIDUI), Universitat de Lleida, Campus de Cappont, 2 al 4 de juliol. 

 BORRÀS PENTINAT, S., Conferencia “¿Refugiados Medioambientales?, en las 
Jornades sobre Drets d’Asil i altres formes de persecució, Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat, Barcelona, 17 i 18 de juny. 

 BORRÀS PENTINAT, S., Conferencia inaugural impartida en el “III Seminario 
sobre los agentes de la cooperación al desarrollo: refugiados ambientales, 
refugiados invisibles?”, organitzat per la Dirección General de Servicios y Acción 
Solidaria, de la Universidad de Cádiz, 1, 2 i 3 d’abril. 
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 BORRÀS PENTINAT, S., CERRATO GURI, E., FORNS FERNÁNDEZ, M.V., 
GIMÉNEZ COSTA, A., GONZÁLEZ BONDIA, A., JARIA MANZANO J., 
MARQUÈS BANQUÉ, M., RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, R., ROMÁN MARTÍN, L., 
Comunicació “Una estrategia para el diseño por competencias en los nuevos 
grados de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili”, 
Jornada Nacional sobre estudios universitarios. De los proyectos de 
convergencia a la realidad de los nuevos títulos, organitzada per la Universitat 
Jaume I de Castelló els dies 15, 16 i 17 de setembre de 2008. 

 CASADO CASADO L., Participació a la taula rodona “Aplicación de la Ley 
27/2006 de acceso a la información ambiental: Marco Legal”, al Congreso 
Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), Madrid, 1 desembre de 2008. 

 CASTELLÀ SURRIBAS, S.J., “L'impact de l’émergence d’un islam européen dans 
le discours universaliste des droits de l’homme”, Ponència; Colloque International 
'Sharia, Citoyenneté et Droits de l’homme' à l'Université du Luxembourg. 
Luxemburg, 2008.  

 CASTELLÀ SURRIBAS, S.J., “La sociedad de Naciones antes de la Guerra Civil”, 
Ponència, Congreso Internacional de 'la Batalla del Ebro',  Mora d'Ebre, 2008. 

 GONZÁLEZ BONDIA A., Ponent “Una estrategia para el diseño por competencias 
en los nuevos grados de la Facultat de Ciències Juridìques de la Universitat 
Rovira Virgili”, Jornada nacional sobre estudios universitarios: de los proyectos de 
convergencia a la realidad de los nuevos títulos, Universitat Jaume I de Castelló, 
15 al 17 de setembre de 2008. Castelló de la Plana. 

 HAVA GARCIA, E., Ponent “La apropiacion indebida y su relacion con la 
administracion fraudulenta”, La adecuacion de Derecho Penal español al 
ordenamiento de la Union Europea. La Politica Criminal europea, organitzades pel 
Centro de Estudios Juridicos (CEJ) del Ministerio de Justicia en col·laboració amb 
la Generalitat Valenciana i l’ Editorial Tirant lo Blanch. València, 2008. 

 JARIA I MANZANO J., Ponent “Reforma i mutació constitucional”, en el marc 
del seminari La reforma de la Constitució. Reptes en el seu XXX aniversari, 
organitzat per l’Institut d’Estudis Autonòmics de les Illes Balears, Palma de 
Mallorca, 13 i 14 de novembre del 2008. 

 JARIA I MANZANO J., Ponent Quarta Jornada sobre la millora de la qualitat 
docent a les Facultats de Dret (L’ensenyament de Dret i l’EEES. Planificació 
docent: experiències metodològiques d’MQD+ID a les Facultats de Dret de les 
universitats catalanes), organitzada per la Facultat de Dret de la Universitat de 
Barcelona, Barcelona, 23 de gener del 2008. 

 LOZANO CUTANDA B., Ponent, VII Congreso Nacional de Derecho Ambiental, 
taula rodona sobre la “Ley y Reglamento de Responsabilidad Medioambiental”, 
Palau Firal i de Congressos de Tarragona, 22 a 24 de abril de 2009. 

 MARQUÈS BANQUÉ M., Ponent, “Las implicaciones del EEES en la 
metodología  docente: planificación de competencias, adaptación al crédito 
ECTS y criterios de evaluación” en Seminario de Profesores de Derecho ‘La 
adaptación de los estudios jurídicos al EEES’, organitzat el 25 de gener de 
2008, per la Facultat de Dret de la Universidad Pública de Navarra, Pamplona. 

 MARQUÈS BANQUÉ M., (coord.), CAMPOY VIZCAÍNO M.M., FOLCH RAMÓN 
A., FRANQUET SUGRAÑES M.T., GONZÁLES SAEZ L., LÓPEZ MUNTANER 
J., SALCEDO MILIANI A., TOMÁS ALABART I., VISO SÁNCHEZ S., 
Comunicación, “Revista d’Art penitenciari. Una experiencia de treball en equip 
interdisciplinar i d’avaluació per competències”, Congreso UNIVEST 08 
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Congreso Internacional “El estudiante, eje del cambio en la universidad”, 
organitzat per l’ ICE de la Universitat de Girona, 2-3 juny de 2008, Girona. 

 MARQUÈS BANQUÉ M., Ponent, “Las técnicas basadas en la simulación y el 
método clínico”, Jornada sobre metodologías de aprendizaje en el ámbito de la 
enseñanza del Derecho, organitzada per la Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques de la Universitat Jaume I de Castelló, 10 de juny de 2008. 

 MARQUÈS BANQUÉ M., Membre del comité científic del V Congreso 
Internacional “Docencia Universitaria  e Innovación” (CIDUI), Lleida, 2-4 julio 
2008. 

 RUÉ, J. (COORD.), AMADOR, M., ARMENGOL, J., BOSCO, A., FONT, A., 
FRANQUET, MT., GINÉ, J., MARQUÈS, M., PIVIDORI, I., RAMBLA, X., “Model 
d’anàlisi de la qualitat de l’ensenyament, des de la perspectiva dels estudiants 
a titulacions de quatre universitats catalanes'”, Comunicació, V Congreso 
Internacional ‘Docencia Universitaria e Innovación’ (CIDUI), Lleida, 2-4 julio 
2008. 

 MARQUÈS BANQUÉ, M., Ponent “Una estrategia para el diseño por 
competencias en los nuevos grados de la Facultat de Ciències Juridìques de la 
Universitat Rovira Virgili”, Jornada nacional sobre estudios universitarios: de los 
proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos, Universitat 
Jaume I de Castelló, 15 al 17 de setembre de 2008. Castelló de la Plana. 

 MARQUÈS BANQUÉ, M., Ponent “Practical skills assessment in the contexto f 
an environmental law clinic” en CLEO Symposium “Feedback and Assessment 
in Clinical legal Education”, 9 january 2009, Northumbria University, Newcastle, 
Regne Unit, 2009.  

 NOGUEIRA LÓPEZ, A., “Linguistic diversity and constitutional recognition of 
language rights” en 11ª Conferencia da Academia Internacional do Direito 
Lingüístico sobre Direito, Língua e Cidadanía Global. Lisboa, 19 de Julio de 2008. 

 OLIVARES GALLARDO A., Ponent a IV Jornadas de Derecho Ambiental. 
Desarrollo sustentable: Gobernanza y Derecho, sobre “Política energética de la 
Unión Europea”, Universidad de Chile, Santiago del Chile, 25-27 junio de 2008. 

 PIGRAU SOLÉ A., Seminario Internacional “Derechos Humanos y Justicia 
Transicional: Gestionando el pasado”. Moderació Mesa “Justicia transicional: 
órganos, procesos y modelos”; Oficina de Promoció de la Pau i els Drets 
Humans, Generalitat de Catalunya – Escola de Cultura de Pau Universitat 
Autònoma de Barcelona, Barcelona, 30 junio-1 julio 2008. 

 PIGRAU SOLÉ A., Ponent, “La Convenzione interamericana e la Corte di San 
José de Costa Rica”, A sessant’anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani. A trent’anni dalla scomparsa di Lelio Basso,  Camera dei Diputati, Roma, 
Italia, 15-16 de diciembre de 2008. 

 ROMÁN MARTÍN L., Ponent, “Una estrategia para el diseño por competencias 
en los nuevos grados de la Facultat de Ciencias Judiques de la Universitat 
Rovira i Virgili”, Jornada nacional sobre estudios universitarios: de los 
proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos, Universitat 
Jaume I de Castelló, Castelló de la Plana, 15-17 de setiembre de 2008. 

 ROMÁN MARTÍN, L., “La experiencia piloto de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas de la Universidad Rovira i Virgili en la adaptación al EEES”, Ponencia, 
Seminario de Profesores de Derecho: ’La adaptación de los estudios jurídicos 
al Espacio Europeo de Educación Superior’, Facultad de Ciencias Jurídicas, 
Universidad Pública de Navarra, 25 de gener de 2008. 
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 ROMÁN MARTÍN L., Relatora, “La llengua i la mobilitat”, Jornada de treball 
sobre el Pla de Política Lingüística, organitzada per la Comissió de Política 
Lingüística de la URV, el dia 11 de juny de 2008, a la Facultat de Ciències 
Jurídiques, Tarragona. 

 ROMÁN MARTÍN L., GUTIERREZ, C., PASTOR, I., Taula rodona “Estudis de 
gènere en les institucions sanitàries”, Workshop Dones a la Sanitat’, 12 de 
novembre de 2008. Organitza Grup de recerca Anàlisi Social i Organizativa de 
la URV, àrea de sociologia de la URV i Grup de recerca Gènere, Raça, Ètnia, 
Classe de la URV, Reus. 

 TORRES ROSELL, N., VILLACAMPA ESTIARTE, C., Comunicació XV World 
Congress of the International Society of Criminology, “Basic aspects of the legal 
treatment of gender-based violence victims”,  Barcelona, Juliol, 2008. 

 VERNET LLOBET, J., Ponent “Dret al nom i llengua”, IV Jornada sobre 
autonomia i Dret, organitzada pel Consell Consultiu de la Generalitat de 
Catalunya, el Consell de l' Advocacia i el Col·legi de Notaris de Catalunya, 
Barcelona, 22 de febrero de 2008. 

 VERNET LLOBET, J., Ponent “La recepción de la jurisprudencia del tribunal 
Europeo de Derechos humanos por el Tribunal Constitucional español” en la taula 
rodonda sobre “La recepción de la jurisprudencia internacional en derechos 
humanos por la justicia constitucional”, VII Jornadas de Derecho Constitucional, 
Santo Domingo, República Dominicana, 2008. 

 VERNET LLOBET, J.,  Ponent “El principio de subsidiariedad en el recurso de 
amparo español” en la taula rodonda sobre “Caracteristicas procesales del 
recurso de amparo”, VII Jornadas de Derecho Constitucional, Santo Domingo, 
República Dominicana, 2008. 

 VERNET LLOBET, J., Ponent “Los derechos emergentes”, IX Jornadas de 
Derecho Constitucional, San José, Costa Rica, 12 de Septiembre 2008. 

 VERNET LLOBET, J., Ponent, “El Senat com a cambra de representació 
territorial” en seminari La reforma de la Constitució. Reptes en el seu XXX 
aniversari , Palma de Mallorca, 14 de novembre de 2008. 

 VERNET LLOBET, J., Ponent “Los organos de garantia estatutaria: experiencias 
comparada”, Jornadas Los organos garantes de la autonomía política: defensa 
institucional y proteccion de los derechos (los casos de Italia, Alemania y 
España), Barcelona, 2008. 

 
2009 

 
En 2009 el CEDAT ha coorganitzat amb ADAME el VII Congreso Nacional de 
Derecho Ambiental, que ha tingut lloc a Tarragona entre el 22 i el 24 d’abril, al 
Palau de Fires i Congressos. En aquest marc hi ha hagut les següents 
participacions de membres del CEDAT: 

 

 CASADO CASADO L., Moderadora de la Mesa “Contaminación Lumínica y 
Acústica”, VII Congreso Nacional de Derecho Ambiental,  celebrat els dies 22, 
23 i 24 d’abril de 2009, al Palau Firal i de Congressos de Tarragona. 

 CAMPINS ERITJA, M., VII Congreso Nacional de Derecho Ambiental, Tarragona, 
22-24 de abril de 2009. Membre del Comitè Científic. 
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 CAMPINS ERITJA, M., VII Congreso Nacional de Derecho Ambiental, Tarragona, 
22-24 de abril de 2009. Ponent 'El derecho ambiental internacional frente al 
cambio climático'; Tarragona, 22 d’abril de 2009. 

 LOZANO CUTANDA, B.VII Congreso Nacional de Derecho Ambiental, 
Tarragona, 22-24 de abril de 2009. Membre del Comitè Científic. 

 LOZANO CUTANDA, B. Ponent en la Mesa Plenària “Ley y Reglamento de 
Responsabilidad Medioambiental”, Palau Firal i de Congressos de Tarragona, 
22-24 d’abril de 2009. 

 NOGUEIRA LÓPEZ, A., “Servicios ambientales. Libre prestación y nivel elevado 
de protección ambiental”, Comunicación en el VII Congreso Nacional de Derecho 
Ambiental celebrado en Tarragona 22�24 abril de 2009. 

 PIGRAU SOLÉ A., VII Congreso Nacional de Derecho Ambiental, Tarragona, 22-
24 d’abril de 2009. Membre del Comitè Científic. 

 PIGRAU SOLÉ A., VII Congreso Nacional de Derecho Ambiental, Tarragona, 22-
24 de abril de 2009. Ponent a la Mesa plenària “Los Derechos Humanos y el 
medio ambiente”; Tarragona, 24 d’abril de 2009. 

 
Altres Congressos: 
 

 BORRAS PENTINAT, S., «Les réfugiés environnementaux: enjeux et défis pour 
le droit internationa » en Le droit international face aux enjeux environnementaux, 
organizado por la Société française pour le droit international Colloque d’Aix-en-
Provence 4, 5 et 6 juin 2009. 

 BORRÀS PENTINAT, S.; CERRATO GURI, E.; FORNS FERNÁNDEZ, M.V.; 
GIMÉNEZ COSTA, A; GONZÁLEZ BONDIA, A.; JARIA MANZANO, J.; 
MARQUÈS BANQUÉ, M.;  RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, R.; ROMÁN MARTÍN, L., 
«Una estrategia para el diseño por competencias en los nuevos grados de la 
facultat de ciències jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili», comunicación. II 
Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios sobre «Los nuevos títulos de 
grado: retos y oportunidades», Universitat Jaume I, Castellón, 7-8 i 9 de 
setembre de 2009. 

 CASADO CASADO L., Segones Jornades Catalanes de Revistes Científiques, 
realitzades a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 29 i 30 de gener 
de 2009. 

 CASADO CASADO L., IV Congreso de la Asociación Española de Profesores 
de Derecho Administrativo, celebrat a Valladolid, a la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Valladolid, 6 i 7 de febrer de 2009. 

 JARIA MANZANO, J. – OLIVERAS JANÉ, N. – ROMÁN MARTÍN, L., Seminario 
de innovación y calidad educativa en Derecho constituconal, organitzat pels 
professors Miguel Ángel Presno Linera i Lorenzo Cotino Hueso amb la 
col·laboració del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales i la Universitat 
de València, que es va dur a terme el 17 de juny de 2009 a Madrid; 
Comunicació “’Pràctica Parlamentària’ y ‘Parlament Universitari’, dos 
experiencias complementarias de simulación en Derecho constitucional”. 

 PIGRAU SOLÉ A., International Conference: Is there a Court for Gaza?, Ponent a 
la Mesa “On the Jurisdiction of the International Criminal Court”, Palazzo Marini, 
Camera dei Diputati, Roma, Itàlia, 22 de mayo de 2009. 
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 PIGRAU SOLÉ A., Coloqui sobre La Universalització de la  Justicia. Universitat 
Pompeu Fabra, Facultat de Dret, Barcelona 2 de juny de 2009. Ponent: “La Cort 
Penal Internacional com a instrument d’abast universal per a la justícia penal”.  

 PIGRAU SOLÉ A., Participación en la mesa redonda “Justicia Global: Empresas 
Trannsnacionales Europeas vs. Derechos Humanos”, en el marco de la OHCHR 
consultation on operationalizing the framework for business and human rights 
presented by the Special Representative of the Secretary-General on the issue of 
human rights and transnational corporations and other business enterprises. 6 
Octubre de 2009. Naciones Unidas, Palais des Nations, Ginebra, Suiza. 

 VERNET LLOBET, J., “Diritti e doveri linguistici in Catalunya”, Jornada sobre 
Diritti, Istituzioni, Politiche linguistiche organitzat per la Facoltà di Giurisprudenza 
della Università degli Studi di Trento i la Provincia Autonoma di Trento, Trento, 
Itàlia, 3 de desembre 2009. 

 VERNET LLOBET, J., “La construcción jurisprudencial de nuevos derechos en 
Europa. El caso de la protección de la vida privada y familiar”, XI Jornadas de 
Derecho Constitucional, organitzades pel CEFCCA, per la Corte Suprema de 
Justicia de Nicaragua i pel Consell Consultiu, Managua, Nicaragua, 5 febrer 2009. 

 VERNET LLOBET, J., “La construcción jurisprudencial de nuevos derechos en 
Europa. El caso de la protección de la vida familiar”, XII Jornadas de Derecho 
Constitucional, organitzades pel CEFCCA, per la Corte Suprema de Justicia de 
Panamá i pel Consell Consultiu; Ciudad de Panamá, Panamá, 10 febrer 2009.  

 VERNET LLOBET, J., “La dignidad de la persona en la jurisprudencia europea”, 
VI Congreso Panameño de Derecho Procesal, organitzat pel Instituto Colombo-
Panameño de Derecho Procesal; Ciudad de Panamá,  Panamá, 26 de agost de 
2009. 

 VERNET LLOBET, J., “Sociedades plurinacionales y cambio constitucional”, VIII 
Simposio de Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia, membre del Comitè 
organitzador, amb el suport de la Fundación para el Estudio del Derecho Histórico 
y Autonómico de Vasconia (FEDHAV), (Donostia, 26 i 27 de novembre de 2009). 

 
2.3. Seminaris de recerca 
 
2007 
 
Jornada: ”Impacto ambiental y sostenibilidad: la evaluación ambiental 
estratégica de planes y programas”, Universidad Rovira i Virgili, Facultad 
Ciencias Jurídicas, Tarragona, 18 de enero de 2007. Coordinada per la Dra. 
Lucía Casado. 
 
Altres participacions en seminaris de recerca: 
 

 CAMPINS ERITJA, M., “El ámbito competencial comunitario y los problemas de 
cumplimiento”; Madrid, 22 de maig de 2007. Seminario: El Protocolo de Kioto. 
Dificultades de su aplicación en el derecho internacional y español, Universidad 
Autónoma de Madrid. 

 
2008 
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Seminari d’experts: Deu anys del Conveni d’Aarhus: accés a la informació, 
participació pública i accés a la justícia en matèria de medi ambient, organitzat 
pel Centre d’Estudis de Dret Ambiental Alcalde Pere Lloret i el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i celebrat a Tarragona, 
a la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, el dia 25 de 
juny de 2008. Coordinada per la Dra. Lucía Casado. 
Van actuar com a ponents els següents membres del CEDAT: 

 CASADO CASADO L., “L’accés a la informació en matèria de medi ambient”. 
 PALLARÈS SERRANO, A., Ponent “La participación publica en materia de medio 

ambiente”, Diez años del Convenio de Aarhus: Acceso a la información, 
participación publica y acceso a la justicia en materia de medio ambiente”. 

 
Altres participacions en seminaris de recerca: 
 

 GALIANA SAURA A., Taula rodona sobre la legislació envers a la discriminació 
racial i ètnica, Seminari sobre estrangeria, immigració i discriminació, 5 i 6 de 
març de 2008, Tarragona  

 LOZANO CUTANDA B., Organització d’un Seminari sobre “La nueva Ley de 
Responsabilidad Medioambiental: implicaciones para las empresas” en el 
despatx Gómez- Acebo & Pombo, i ponent “Elementos básicos de la Ley de 
Responsabilidad Medioambiental”, Madrid, 18 de gener de 2008. 

 CAMPINS ERITJA, M., Aspectos internacionales y comunitarios del agua, 
Barcelona, 30 setembre 2008. Institut de l'Aigua, Simposium: El agua: Estudios 
Interdisciplinares. 

2009 

 CAMPINS ERITJA, M., “Le débat dans l’Union Européenne: Le rôle des régions 
face aux pouvoirs étatique et communautaire”, Montréal, Canadà, 8 de 
desembre de 2009; “La participation regionales Dans l’après-Kyoto: L’Europe et 
le Canada entre immobilisme et dynamisme”, Centre de Développement de la 
Recherche Internationale en Environnement (CEDRIE)-Centre de Recherche 
en Droit Public (CRDP), Université de Montréal, 2009. 

 
2.4. Publicacions de recerca (2007-2009) 
 
2.4.1. Llibres dirigits, coordinats o editats  
 

 GIFREU FONT, J., FUENTES GASÓ, J. R., (Coord.), Règim jurídic dels 
governs locals de Catalunya, Editorial Tirant lo Blanc. Valencia, 2008,  págs. 
1318, ISBN 978-84-9876. 

 LOZANO CUTANDA, B. (dir.), Comentarios a la Ley de responsabilidad 
medioambiental. Ley 26/2007, de 23 de octubre, Thomson-Civitas, Cizur 
Menor, 2008. ISBN: 978-84-470-2948. DL: NA 2127/2008. 

 LOZANO CUTANDA B., GUTIERREZ- ALVIZ CONRADI, F., (directores), 
Examen de la nueva Ley de acceso a la información, participación pública y 
acceso a la justicia en materia de medio ambiente, Consejo General del Poder 
Judicial, Madrid, 2008. 
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 LOZANO CUTANDA B., (dir.) Diccionario de sanciones administrativas, 
editorial IUSTEL, Madrid, 2009, (en premsa). 

 NOGUEIRA LÓPEZ A., Evaluación de impacto ambiental. Evolución normativo-
jurisprudencial cuestiones procedimentales y aplicación sectorial, (dir.), Ed. 
Atelier, Barcelona, 2009, ISBN: 978-84-96758-89-6. 

 NOGUEIRA LÓPEZ A., Titularidad, competencias y fiscalidad de las aguas 
minerales y termales. Marco comunitario de protección ambiental (coord.), Ed. 
Aranzadi (monografías asociadas a Revista Aranzadi de Derecho Ambiental), 
Cizur Menor, 2009, ISBN: 978-84-8355-914-7. 

 PIGRAU SOLÉ, A.  (dir.), Acceso a la información, participación pública y 
acceso a la justicia en materia de medio ambiente: diez años del Convenio de 
Aarhus, Atelier, Barcelona, 2008; ISBN: 978-84-96758-80-3; DL: B. 54.979-
2008. 

 SINDICO, F., FERNÁNDEZ EGEA, R., BORRÀS PENTINAT, S. (Ed.)., 
Derecho Internacional del Medio Ambiente: Una Visión desde Iberoamérica, 
ISBN: 978 1 905017 91 1, Hardback, CMP Publishing, London (en prensa). 

 QUINTERO OLIVARES, G. y MORALES PRATS, F. (coords.), Estudios de 
Derecho Ambiental. Libro Homenaje al Profesor Josep Miquel Prats Canut, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2008. 

 
2.4.2. Monografies 
 

 BAUCELLS LLADOS, J., Nuevas perspectivas de la politica criminal europea 
en materia ambiental, Atelier, Barcelona, 2007. 

  CASADO CASADO L., FUENTES GASÓ J.R., Medi ambient i ens locals, 
Cedecs, Barcelona, 2008, ISBN: 978-84-95665-46-1, D.L: B.5.140-08. 

 CASADO CASADO, L., FUENTES GASÓ, J.R., JARIA MANZANO, J., 
PALLARÈS SERRANO, A.; La externalización de las funciones de control e 
inspección en materia de protección del medio ambiente, Atelier, Barcelona,
 2010 (en prensa). 

 HAVA GARCÍA E., La tutela penal de los animales, Ed. Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2008. ISBN: 978-84-98763-89-8. 

 LOZANO CUTANDA, B., Derecho Ambiental Administrativo, Editorial 
Dyikinson, Madrid. Nou edicions des de 2000. 2008, 9 ª ed., ISBN: 978-84-
9849-301-6. 

 LOZANO CUTANDA, B. - ALLI TURRILLAS J.C. Administración y Legislación 
Ambiental, Editorial Dykinson, Madrid, Tres edicions des de 2005. 3ª ed. 2008, 
ISBN: 978-84-9849-081-7. 

 PALLARÉS SERRANO, A., La planificación hidrológica de Cuenca como 
instrumento de ordenación ambiental sobre el territorio, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2007. ISBN: 8484568598 Depósito legal: V-2615-2007. 

 
2.4.3. Capítols de Llibre 
 

 BAUCELLS LLADÓS J., “La atenuante de reparación del daño ambiental ante 
la Directiva 2004/35/CE de la responsabilidad ambiental” en QUINTERO 

OLIVARES G., MORALES PRATS, F., Estudiós de Derecho Ambiental. Libro 
Homenaje al Profesor Josep Miquel Prats Canut, Ed. Tirant Lo Blanch, 
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València, 2008, pp.427-444. ISBN: 978-84-98761375, D.L: V-1856-2008. 
 BLASCO DÍAZ, J.L., “La Administración hídrica de la Comunidad Valenciana”, 

en Embid Irujo, A. (dir.), Diccionario de Derecho de Aguas, Iustel, Madrid, 2007, 
pp. 121-127. 

 BORRÀS PENTINAT, S., “Los avances en la regulación de un régimen 
internacional sobre acceso y participación en los beneficios derivados de la 
utilización de los recursos genéticos que componen la diversidad biológica 
(APB-ABS)”, en Fois, Paolo (Dir.), Il principio dello sviluppo sostenibile nel 
diritto internazionale ed europeo dell'ambiente, 2007, ISBN 978-88-95152-49-3 
(en premsa) 

 BORRÀS PENTINAT, S., “Bioprospección, acceso a los recursos genéticos y 
aprovechamiento compartido de los beneficios”, en VV.AA., Retos en la 
investigación y comercialización de nuevos fármacos, Cátedra Interuniversitaria 
de Derecho y Genoma Humano, Universidad Deusto, Bilbao, 2008. (en 
prensa). 

 BORRÀS PENTINAT, S., “Bioprospección”, VV.AA., Enciclopedia de 
Bioderecho y Bioética, Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma 
Humano, Universidad Deusto, Bilbao (en prensa). (en prensa) 

 BORRÀS PENTINAT, S., “The environmental Law Clinic: a new experience in 
the legal education in Spain”, Jornadas “The Need for a new law School”, 
Public Interest Law Institute, Cracovia, 19-21 de junio 2008. (en prensa). 

 BORRÀS PENTINAT, S., “La democracia alimentaria: la soberanía y seguridad 
alimentaria a través del desarrollo sostenible”, en Comercio Internacional y 
Democrácia, Medio Ambiente y Derechos Fundamentales/Humanos (en 
prensa). 

 BORRÀS PENTINAT, S., “El acceso a los recursos genéticos y la distribución 
justa y equitativa de los beneficios en el convenio sobre diversidad biológica”, 
en Medio Ambiente y Desarrollo, ed. Aranzadi (en prensa). 

 BORRÀS PENTINAT, S., “La Diversidad Biológica”, en Sindico, F, Egea, R. 
Borras, S. (Coord.), Derecho Internacional del Medio Ambiente: Una Visión 
desde Iberoamérica, CMP Publishing, Londres (en prensa). 

 BORRÀS PENTINAT, S., “La aplicación del Derecho internacional del medio 
ambiente”, en Sindico, F, Egea, R. Borras, S. (Coord.), Derecho Internacional 
del Medio Ambiente: Una Visión desde Iberoamérica, CMP Publishing, Londres 
(en prensa). 

 BORRAS PENTINAT, S., «Les réfugiés environnementaux: enjeux et défis pour 
le droit internationa» en Le droit international face aux enjeux 
environnementaux, ed. Pedone, Société française pour le droit international 
Colloque d’Aix-en-Provence 4, 5 et 6 juin 2009 (en premsa). 

 CAMPINS ERITJA M. “Daños fronterizos”, a LOZANO CUTANDA B., (dir), 
Comentarios a la Ley de responsabilidad medioambiental. Ley 26/2007, de 23 
de octubre, Thomson-Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2008. ISBN: 978-84-470-
2948-8, pp. 219-227.  

 CAMPINS ERITJA, M., “Las medidas de vigilancia y control epidemiológico en 
la Unión Europea”, Homenaje a la Profesora Victoria Abellán Honrubia, Vol. II: 
La Unión Europea ante los retos de nuestro tiempo, Marcial Pons, Madrid-
Barcelona-Buenos Aires, 2009, pp. 921-943. ISBN: 978-84-9768-666-2 . 

 CAMPINS ERITJA M. “Algunas reflexiones en torno al cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE por la que se establece un 
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régimen de comercio de los derechos de emisión de los gases de efecto 
invernadero en la Comunidad Europea”, en Remiro Brotons, A.-Fernández 
Egea, R.M. (Ed.), El cambio climático en el derecho internacional y comunitario, 
Fundación BBVA, Bilbao, 2009, pp. 165-196. ISBN: 978-84-96515-85-7. 

 CAMPINS ERITJA M.: “La gobernanza internacional del medio ambiente”, en 
Sindico, F, Egea, R. Borras, S. (Coord.), Derecho Internacional del Medio 
Ambiente: Una Visión desde Iberoamérica, CMP Publishing, Londres (en 
prensa). 

 CASADO CASADO, L. – PADRÓS REIG, C., “La participación de los 
municipios en la gestión del agua. El modelo organizativo catalán” en Nuevo 
derecho de las Aguas, S. González-Varas Ibáñez (Coord.), Thomson-Aranzadi, 
Cizur Menor, Navarra, 2007, pp. 233-272. ISBN: 978-84-470-2615. 

 CASADO CASADO, L., “Principales repercusiones de la Directiva marco de 
aguas en el ordenamiento jurídico español” en Nuevo Derecho de Aguas, S. 
González-Varas Ibáñez (Coord.), Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, 
2007 pp.157-198. ISBN: 978-84-470-2615. 

 CASADO CASADO L., “Atribución de responsabilidades”, en Comentario a la 
Ley de responsabilidad medioambiental” coordinat BLANCA LOZANO CUTANDA, 
(dir.)  Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2008, pp. 229-291. ISBN: 978-84-470-
2948;  D.L: NA 2127/2008  

 CASADO CASADO L., “El derecho de acceso a la información ambiental previa 
solicitud”, en PIGRAU SOLÉ, A.  (Dir.), Acceso a la información, participación 
pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente: diez años del 
Convenio de Aarhus, Ed. Atelier, Barcelona, 2008, pp. 225-298. ISBN: 978-84-
96758-80-3; D.L: B. 54.979-2008. 

 CASADO CASADO L., “L’activitat de policia a l’Administració local”, en Règim 
jurídic dels governs locals de Catalunya, coordinat FUENTES GASÓ J.R., (Coord.) 
I  GIFREU FONT J., Ed. Tirant lo Blanch, València, 2008, ISBN 978-84-9876. 

 CASADO CASADO L., “El régimen jurídico de los vertidos en aguas 
continentales: nuevas perspectivas”, en MONTORO CHINER Mª JESÚS (dir.), 
L’aigua: Estudis Interdisciplinaris, Ed. Atelier, Barcelona, 2009, pp.175-198. 
ISBN: 978-84-96758-96-4. 

 CASADO CASADO L., “La Regulación de los vertidos contaminantes y la 
gestión sostenible de las zonas costeras”, en Estudios sobre la ordenación, 
planificación y gestión del litoral: Hacia un modelo integrado y sostenible, 
dirigido por Francisco Javier SANZ LARRUGA y coordinado por Marta GARCÍA 
PÉREZ; Fundación Pedro Barrié de la Maza, Instituto de Estudios Económicos 
de Galicia-Observatorio del Litoral de la Universidad de A Coruña,  La 
Coruña, 2009, pp. 471-492. ISBN: 978-84-95892-79-9. DL: C-2972-2009. 

 DE LA VARGA PASTOR, A., FUENTES GASÓ, J. R., “Las autoridades públicas 
ante las nuevas obligaciones en materia de información ambiental. Especial 
referencia a la difusión de información ambiental”, dins Acceso a la 
información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente: Diez años del Convenio de Aarhus, Antoni Pigrau Solé (dir.); 
Editorial Atelier, Barcelona, 2008, ISBN: 978-84-96758-80-3, pp. 187-224. 

 FRANCH SAGUER, M., “L’activitat de foment a l’administració local: la 
subvenció”, dins GIFREU FONT, J., FUENTES GASÓ, J. R. (coord.), Règim 
jurídic dels governs locals de Catalunya, Editorial Tirant lo Blanch. València, 
2009, ISBN 978-84-9876. 
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 FRANCH SAGUER M., “Les transferts de compétences de l’état aux 
collectivités locales” en BRISSON J.F., Le transferts de compétences de l’Etat 
aux collectivités locales: acts des journées de l’Association française de droit 
des collectivités locales, les 19 et 20 septembre 2007 à bordeaux et à Agen, 
L’Harmattan, Bordeaux,  2009. ISBN: 978-2-296-08403-2. 

 GIFREU FONT, J., “El planeamiento urbanístico”, dins Comentarios a la Ley de 
Urbanismo de Cataluña, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2008, 3a edición 
actualitzada, ISBN 978-84-8355-770-9, pp. 177-252. 

 GIFREU FONT, J., FUENTES GASÓ, J. R., “La participación en el control y 
gestión de las infraestructuras y del dominio publico estatal”, dins BETANCOR, 
A. (dir.), Comentarios al Régimen Municipal Especial de Barcelona, Editorial 
Civitas-Aranzadi. Madrid, 2008, ISBN 978-84-470-2950-1, pp. 269-308. 

 GIFREU I FONT, J.,”L’activitat urbanística dels ens locals”, a GIFREU FONT, 
J., FUENTES GASÓ, J. R. (coord.), Règim jurídic dels governs locals de 
Catalunya, Editorial Tirant lo Blanch, CEDAT - DEPARTAMENT DE DRET 
PÚBLIC – FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES 20/04/2009 València, 2009, 
pp. 843-886, ISBN 978-84-9876. 

 GIFREU I FONT, J., FERNÁNDEZ BAUTISTA, R., “El derecho de realojo por 
razones urbanísticas”, dins ENTRENA CUESTA, R. (dir.), El derecho 
urbanístico del siglo XXI. Libro Homenaje al profesor Martín Bassols Coma: 
Urbanismo y estado de las autonomías, Ed. Reus, Madrid, 2008, pp. 253-277, 
ISBN 9788429015089. 

 GIFREU I FONT, J., "Les situacions bàsiques del sòl i l'aprofitament urbanístic 
a la Llei 8/2007", (pp. 15-45), dins Jornades sobre l'expropiació forçosa a 
Catalunya: mètodes valoratius i qüestions procedimentals, REBÉS I SOLÉ, J. 
E., GIFREU I FONT, J., (dir.), Materials, 24, Escola d'Administració Pública de 
Catalunya, Barcelona, 2008, pp. 19-49. 

 GIFREU I FONT, J., “El derecho a la vivienda y el urbanismo en Cataluña: la 
Ley 18/2007, de 28 de diciembre”, dins SÁNCHEZ GOYANES, E., Derecho 
Urbanístico de Catalunya, La Ley - El Consultor de los Ayuntamiento, Madrid, 
2009, pp. 1037-1086. 

 GONZÁLEZ BONDIA, A., “La regulación comunitaria europea del acceso a la 
información, la participación pública y el acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente en sus Estados miembros”, dins Acceso a la información, 
participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente: Diez 
años del Convenio de Aarhus, Antoni Pigrau Solé (dir.); Editorial Atelier, 
Barcelona, 2008, ISBN: 978-84-96758-80-3, pp. 85-118. 

 HAVA GARCÍA. E., “Comentario a los artículos 332 a 340”, en AA.VV., 
Comentarios al Código Penal, Iustel, Madrid, 2007, pp. 742-758. 

 HAVA GARCÍA. E., "Delitos relativos a la protección de la flora y la fauna: diez 
años de vigencia", a Estudios de Derecho Ambiental. Libro Homenaje al 
Profesor Josep Miquel Prats Canut, Tirant Lo Blanch, València, 2008, pp. 1015-
1032. 

 HAVA GARCÍA E., "Influenta ordinului comunitar european in dreptul penal al 
statelor sale membre","La influencia del ordenamiento comunitario europeo en 
el Derecho penal de sus Estados Miembros" (publicación bilingüe), en 
Conferinta Internationala: Justitie si integrare comunitara,  Omnia Lex, 2008, 
pp. 9-16. ISBN: 978-973-598-290-4 
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 HAVA GARCÍA. E., “Delitos relativos a la caza y pesca”, dins Diccionario de 
Derecho Penal Económico, J. Boix Reig (dir.), Iustel, 2008, pp. 400 ss. ISBN: 
978-84-96717-88-6. 

 HAVA GARCÍA E., “Delitos relativos a las especies amenazadas”, dins 
Diccionario de Derecho Penal Económico, J. Boix Reig (dir.), Iustel, 2008, pp. 
404 ss. ISBN: 978-84-96717-88-6 

 HAVA GARCÍA E., “Introducción de especies exóticas”, dins Diccionario de 
Derecho Penal Económico, J. Boix Reig (dir.), Iustel, 2008, pp. 566 ss. ISBN: 
978-84-96717-88-6 

 HAVA GARCÍA E., “Protección penal de animales domésticos”, dins Diccionario 
de Derecho Penal Económico, J. Boix Reig (dir.), Iustel, 2008, pp. 720 ss. 
ISBN: 978-84-96717-88-6. 

 JARIA MANZANO J., VERNET i LLOBET, J., “El derecho ambiental en un 
contexto de cambio de paradigma del discurso jurídico”Estudios de Derecho 
Ambiental. Libro homenaje a Josep Miquel Prats Canut, València, Tirant Lo 
Blanch – URV, 2008, pp. 395-409, ISBN 974-84-9876-137-5, D. Leg V-1856-
2008. 

 JARIA MANZANO J., “Les altres competències locals”, dins GIFREU FONT, J., 
FUENTES GASÓ, J. R. (coord.), Règim jurídic dels governs locals de 
Catalunya, Editorial Tirant lo Blanch, València, 2009, pp. 1147-1160. ISBN 978-
84-9876. 

 JARIA MANZANO J., “El fundamento constitucional de los derechos de 
participación en materia de medio ambiente y su desarrollo en la Ley 27/2006”, 
dins Antoni PIGRAU SOLÉ (dir.), Acceso a la información, participación pública 
y acceso a la justicia en materia de medio ambiente: diez años del Convenio de 
Aarhus, Atelier, Barcelona, 2008, pp. 119-147. 

 LOZANO CUTANDA B., Prólogo al libro de Rubén Serrano Lozano, Residuos 
de envases, Dykinson, Madrid, 2007. 

 LOZANO CUTANDA B., “Análisis general de la ley 27/2006 de acceso a la 
información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente”, dins LOZANO CUTANDA, B., GUTIÉRREZ-ALVIZ CONRADI, F. 
(dir.) Examen de la nueva ley de acceso a la información, participación pública 
y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, Estudios de Derecho 
Judicial, 137-2007, CGPJ, 2008. 

 LOZANO CUTANDA B., "Infracciones y sanciones", dins LOZANO CUTANDA, 
B. (dir.), Comentarios a la Ley de responsabilidad medioambiental. Ley 
26/2007, de 23 de octubre, Thomson-Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2008. 
ISBN: 978-84-470-2948. DL: NA 2127/2008; pp. 395-423. 

 LOZANO CUTANDA B., “La configuración jurídica del derecho al medio 
ambiente, con su doble componente objectivo-subjetivo, en la doctrina del 
TEDH”, contribución a la obra Derechos Fundamentales y otros estudios, libro 
homenaje al profesor Lorenzo Martín-Retortillo, Universidad de Zaragoza- El 
Justicia de Aragón, 2008. 

 LOZANO CUTANDA B., LAGO CANDEIRA A., “Compromisos ambientales 
internacionales”, contribución a la obra colectiva, Observatorio de Políticas 
Ambientales (2008), Ministerio de Medio Ambiente-Editorial Thomson Civitas, 
2008. ISBN: 978-84-8355-813-3. 

 LOZANO CUTANDA B., Lecciones 10 (“El medio ambiente: regulación interna 
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Estudios de Derecho Ambiental. Libro Homenaje al Profesor Josep Miquel 
Prats Canut, (coord. Por QUINTERO OLIVARES G. Y MORALES PRATS F.), 
Tirant Lo Blanch, València, 2008, pp. 193-206 ISBN: 978-84-98761375.  
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(coord.), Observatorio de Políticas Ambientales 2008, Aranzadi, 2009, 
p.525�565. 

 OLIVARES GALLARDO A., “Aporte a la construcción del nuevo marco legal del 
cambio climático. Un Chile sustentable al amparo de la estrategia nacional de 
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Profesora Victoria Abellán Honrubia, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos 
Aires, 2009; ISBN: 978-84-9768-665-5, pp. 517-569. 
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 QUINTERO OLIVARES G., “Bien jurídico, derecho público subjetivo y 
legitimación en el Derecho penal ambiental”, dins Estudios de Derecho 
Ambiental. Libro Homenaje al Profesor Josep Miquel Prats Canut, Tirant Lo 
Blanch, València, 2008, pp. 207-228. 
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 RUIZ SANZ, M., “El derecho ambiental: una nueva disciplina jurídica”, El 
derecho al medio ambiente y sus implicaciones, Campoy, L., Rodríguez Palop, 
M.E, (coord.), Dykinson, SL, Madrid, 2010 (en premsa). 

 
2.4.4. Articles en revistes científiques indexades 
 

 BAUCELLS LLADÓS J., “Infrazioni e sanzioni a tutela dell’ambiente 
nell’ordinamento giuridico spagnolo”, Rivista Giuridica dell’Ambiente, numero 
speciale sulle sanzioni ambientali, 2008-1, pp. 61-76. 

 BLASCO DÍAZ, J.L., Los derechos de los ciudadanos en su relación electrónica 
con la Administración, Revista Española de Derecho Administrativo, n° 136, 
2007, pp. 791-821. 

 BORRÀS PENTINAT, S., “El proceso de regulación del régimen internacional 
sobre acceso y participación en los beneficios derivados de la utilización de los 
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biológica”, Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 11, 2007, pp 251-
278. 

 BORRÀS PENTINAT S., “El mandato de Bali: el proceso de revisión del 
Protocolo de Kioto”, Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, n.13, 2008, pp. 
133-156. 

 BORRAS PENTINAT, S., “La seguretat climática a la Unió Europea: entre les 
amenaces i les oportunitats », Revista Catalana de Dret Públic, núm. 38, 2009, 
pp. 273-304. 

 BORRÀS PENTINAT, S., “La lucha contra el cambio climático: entre los 
derechos de emisión y la justicia climática”, Revista Aranzadi de Derecho 
Ambiental, Año: 2009, Número: 16, ISSN: 1695-2588, pp. 113-142. 

 CAMPINS ERITJA, M., “El mecanismo de incumplimiento del protocolo de 
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internacionales ambientales, Revista Electrónica de Estudios Internacionales, 
volumen 14, 2007. 

 CASADO CASADO, L., “Las competencias estatales y autonómicas sobre los 
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perspectivas para las Comunidades Autónomas”, en Revista de la 
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pendiente", Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 11, 2007, pp. 279-
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 CASADO CASADO, L., “El papel de los municipios en la prevención, 
ordenación y control de la contaminación lumínica”, Revista de Estudios de la 
Administración Local y Autonómica, n. 304, 2007, pp. 137-177. 

 CASADO CASADO, L., “Las entidades colaboradoras de la Administración 
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 CASADO CASADO, L., “La potestad normativa local en materia de 
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pp. 281-322. 
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agosto, 2009, pp. 233-258. 
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222. 
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Estudios Políticos, núm. 137, julio -septiembre 2007, pp. 217-245. 

 JARIA MANZANO, J., VERNET LLOBET, J.; “El derecho a un medio ambiente 
sano: su reconocimiento en el constitucionalismo comparado y el derecho 
internacional”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 20, 2007, pp. 511-530. 

 LOZANO CUTANDA B. “Urbanismo y corrupción: algunas reflexiones desde el 
Derecho administrativo”, en Revista de Administración Pública, núm. 172, 
enero/abril 2007. 

 LOZANO CUTANDA B., “Eclosión y crisis del Derecho Ambiental”, en Revista 
de Administración Pública, núm. 174, septiembre- diciembre 2007, número 
especial en homenaje al profesor Ramón Parada Vázquez, pp. 367-394. 

 LOZANO CUTANDA B., “The europeanization of nacional procedural rules in 
the field of environmental protection”, en European Public Law, Vol.15, 2009. 
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 NOGUEIRA LÓPEZ, A., “Dévolution de compétences du niveau régional vers le 
niveau local: décentralisation, asymétrie et concertation», Revue Française 
d’Administration Publique, n.121-122, 2007. 

 NOGUEIRA LÓPEZ A., “Entidades colaboradoras con la Administración, libre 
prestación de servicios y régimen de control preventivo de actividades”, Revista 
Aranzadi de Derecho Ambiental (en prensa), 2009 

 NOGUEIRA LÓPEZ A., “Simplificación administrativa y régimen de control 
previo administrativo de actividades de prestación de servicios”, Revista 
Llengua i Dret (en prensa), 2009. 

 NOGUEIRA LÓPEZ, A., “Evolución e deficiencias do Dereito ambiental en 
Galicia”, Revista electrónica Actualidad jurídica ambiental, 19 de octubre de 
2009. 

 NOGUEIRA LÓPEZ, A. “Comentario a la sentencia del TSJ de Galicia 
00775/2009, de 23 de septiembre de 2009”, Revista electrónica Actualidad 
jurídica ambiental, 23 de octubre de 2009. 

 PALLARES SERRANO, A., “Planificación hidrológica de cuenca y ordenación 
del suelo”, Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 11, 2007, pp. 189-
201. 

 PALLARÈS SERRANO A., “La participacion publica en el proceso de 
elaboracion de planes y programas en materia de medio ambiente. Especial 
referencia a los planes hidrologicos de cuenca”, Revista de Administración 
Pública, n. 176, 2008, pp. 331-361.  

 QUINTERO OLIVARES, G., “Sobre la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas y la transferencia de responsabilidad por las personas físicas”, en 
Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Derecho comparado y 
derecho comunitario, Estudios de Derecho Judicial, CGPJ, Nº. 115, 2007, 
pags. 157-198. 

 SABATÉ VIDAL, J.M., “Els consells reguladors de les denominacions d’origen 
vitivinícoles catalanes com a corporacions de dret públic”, Revista Catalana de 
Dret Públic, núm. 35, novembre de 2007.    

 
2.4.5. Articles en altres revistes científiques  
 

 BORRÀS PENTINAT, S., “The review process on the implementation of the 
Directive 96/61/EC on integrated pollution prevention and control”, en Ius 
Gentium, n. 1, vol 1,  ano 1, jan-jun de 2007, Curitiba: Uninter/Facinter, 2007, 
pp. 169-191. (ISBN nº. 1981-8033). 

 BORRÀS PENTINAT, S., “La nueva regulación relativa al registro, evaluación y 
autorización de sustancias y preparados químicos en la Unión Europea 
(REACH)”, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso (Chile), Primer semestre de 2007, pp.269-305. 

 BORRÀS PENTINAT, S., “La crisis alimentaria mundial: entre el olvido y la 
realidad”, en JUS Derecho, Estado y Sociedad. Revista de Análisis Jurídico. 
Revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango, n. 17, ene-jun, 2009, pp. 47-83. 

 BORRÀS PENTINAT, S., “Rumbo a Copenhague ‘09: las negociaciones 
internacionales en la lucha contra el cambio climático”, Revista Derecho 
Ambiental y Ecología, Número 34, Año 6, 2009, México. 
http://www.ceja.org.mx/IMG/Articulo_Susana_Borras_Kioto.pdf. 

http://www.ceja.org.mx/IMG/Articulo_Susana_Borras_Kioto.pdf
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 CAMPINS ERITJA M. “Algunas reflexiones en torno a la aplicación de los 
sistemas de estandarización de la sostenibilidad”, a Sustainable Development 
and International Law: The Way Forward, EUI Working Papers, LAW2007/28, 
European University Institute, nº 28, 2007, pp. 81-86. 

 CAMPINS ERITJA, M., “La gestión de los cursos de agua internacionales en 
Asia Central ¿amenaza u oportunidad?”, ARI, Real Instituto Elcano, Número: 
65, pp.15-19, 2009. 

 
2.4.6. Altres publicacions 
 

 BORRÀS PENTINAT S., El medio ambiente urbano en la Unión Europea: la 
contribución de las políticas locales medioambientales españolas a la política 
comunitaria ambiental, Fundación Alternativas, Madrid, 37/2008, ISBN: 978-84-
92424-22-1. 

 BORRÀS PENTINAT, S., “La seguretat climàtica de la UE: entre les amenaces 
i les oportunitats”, L’acció exterior de la Unió Europea i el canvi climàtic”, XIV 
Jornades sobre la Unió Europea - Barcelona 17 y 18 de noviembre de 2008, 
Oficina de Cooperació Europea, Diputació de Barcelona. En: 
http://www.diba.cat/ri/ce/xbmce/cursue/ponencies_12cursue_13nov06.asp 

 CASADO CASADO L., Recensió del llibre coordinat per Fernando López 
Ramón, Observatorio de Políticas Ambientales 1978-2006; Revista Aranzadi de 
Derecho Ambiental; nº11, 2007; pp. 407-410. 

 CASADO CASADO L., Recensió del llibre d’Aitana de la Varga Pastor, La 
protecció juridicoambiental del sòl a Alemanya;  Revista Aranzadi de Derecho 
Ambiental, nº12, 2007, pp. 405-407. 

 CASADO CASADO L., recensió del llibre d’Anna Pallarès Serrano La 
planificación hidrológica de cuenca como instrumento de ordenación ambiental 
sobre el territorio, publicada a la Revista de Administración Pública, n. 175, 
2008, pp. 549-552. 

 CASADO CASADO L., recensió del llibre d’Isabel Junquera i Muriana La 
prevenció de la contaminació lumínica a Catalunya. Especial referència als 
municipis, publicada a la Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, n.14, 2008-2, 
pp. 397-398. 

 CASADO CASADO L., Pròleg del llibre d’Isabel Junquera i Muriana La 
prevenció de la contaminació lumínica a Catalunya. Especial referència als 
municipis, Publicacions URV, A+C (UTE Arola Editors, SL-Imatge 9, 
SL/Cossetània Edicions), 2007 , ISBN: 13:978-84-8424-099-0. 

 GIFREU FONT, J., Recensió del llibre de Lucía Casado Casado i Josep Ramon 
Fuentes Gasó Medi ambient i ens locals, publicada a la Revista Aranzadi de 
Derecho Ambiental, n. 14, 2008, pp. 395-396. 

 LOZANO CUTANDA B., El greening en la contratación pública: la incorporación 
de criterios ambientales en la Ley de contratos del sector público, en el Boletín 
Informativo de Gomez-Acebo & Pombo abogados, num.2 de 2008. 

 NOGUEIRA LÓPEZ A., Recensión del libro de CASADO CASADO,L., 
FUENTES I GASO, J.R., Medi ambient i ens locals, Revista de Administración 
Pública, nº 177/2008 

 PALLARÈS SERRANO, A., “La clínica jurídica ambiental: una experiencia de 
aplicación del método clínico en el ámbito de derecho ambiental”, dins 4t 
Congrés Internacional Docència Universitària Innovació “La competència 

http://www.diba.cat/ri/ce/xbmce/cursue/ponencies_12cursue_13nov06.asp
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docent”, Butlletí de l'Observatori de Bolonya de la Universitat Pompeu Fabra, 
2008. ISBN: 84-8458-243-4; DL: B-30.174-2006. 

 
 
2.5. Tesis doctorals 
 

 “Los mecanismos de control de la aplicación de los tratados 
internacionales en materia de medio ambiente”, Susana Borràs Pentinat, 
URV, 2007, Dir. : Antoni Pigrau Solé (URV). 

 “La justicia a finales del siglo XIX. Un caso concreto: la  Audiencia de lo 
criminal de Manresa (1882-1892)”, Juan Marcos Estaran Peix, URV, 
2007, Dir. Antoni Jordá Fernández (URV). 

 Año: 2007 Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad Clave: 
Tesis Doctoral 

  “El règim jurídic de la protecció de l’origen i la qualitat dels vins a 
Catalunya”, Josep Mª Sabaté Vidal, UAB, 2008; Dir.  Josep Ramon 
Fuentes Gasó (URV) 

 “El Derecho penal en la sociedad del riesgo”, Maria Marquès Banquè, 
URV, 2008, Dir.: Fermín Morales Prats (UAB). 

 
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 conjuntament amb l’Ajuntament de Vila-seca una col·lecció amb 
el títol “Quaderns de Dret Ambiental”, on es publicaria 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. 

 Proposta Quadern número 4:  “El derecho ambiental como instrumento 
de gestión del riesgo tecnológico”, Paula Cerski Lavratti. Pendent de 
publicació 

 Proposta Quadern número 5:  “ La investigación e imputación policial 
en los delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales “, Pedro 
Fernández Sánchez. Pendent de publicació 
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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, s’ha 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 coeditaran una nova publicació científica: la Revista Catalana de 
Dret Ambiental. El corresponent conveni està en els tràmits previs a la seva 
signatura. 
La revista tindrà una periodicitat semestral serà electrònica i d’accés obert. El 
primer número sortirà el juny de 2010. 
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. 
Està en procés de formació el Consell Científic de la Revista. 
S’ha contractat l’empresa STAITEC per a la preparació de la web que ha 
d’allotjar la Revista. 
 
3. Transferència  
 
3.1. Projectes o contractes finançats de transferència en l’àmbit del dret 
ambiental o en temes afins 
 

 Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya. “La 
producció, distribució i consum de biocombustibles: un estudi jurídic per 
a la seva implantació a Catalunya”. Durada: 2006-2007. Investigador 
Principal: Antoni PIGRAU SOLÉ 

 AREMSA, Aigües de Reus Empresa Municipal S.A. "Redacció d’una 
ordenança tipus  sobre abastiment d’aigües y una altra sobre sanejament 
d’aigües residuals per a municipis de menys de 5.000 habitants". Durada: 
2008. Investigador responsable: Josep Ramon Fuentes Gasó - Lucía Casado 
Casado. 

 Conselleria de governació i administracions públiques de la Generalitat de 
Catalunya. “Redacció de les bases per a l’elaboració d’un avantprojecte de 
Llei de governs locals de Catalunya”. Durada 2007-2008. Investigador 
responsable. Josep Ramon Fuentes i Gasó. 

 Consellería de Innovación e Industria, Xunta de Galicia. “Elaboración do 
Regulamento da Lei 3/2008, de 23 de maio, de Ordenación da Minaría de 
Galicia”. Durada: 2009. Investigador responsable: Alba Nogueira López 

 Ajuntament de Tarragona. “Revisió de l’Ordenança municipal de medi 
ambient”. Durada: 2009-2010. Investigador responsable: Josep Ramon 
Fuentes Gasó - Antoni Pigrau Solé.  

 Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. 
"Elaboració d’un Protocol d’actuació de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, en 
matèria d’accés a la informació ambiental en l’àmbit del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge”. Durada: 2009-2010. Investigador responsable: 
Antoni Pigrau Solé. 
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 Ajuntament de Reus. "Redacció del Pla Estratègic i Agenda 21 de Reus". 
Durada 2009-2010. Direcció:  Antoni Terceño Gómez, Antoni Pigrau Solé. 
Coordinació Tècnica: Josep Ramon Fuentes Gasó, Alfonso González Bondia. 

 
A més estan en negociació els següents encàrrecs: 
 

 Ajuntament de Tortosa. “Ordenança municipal de medi ambient”. Durada: 2010. 
Investigador responsable: Josep Ramon Fuentes Gasó - Antoni Pigrau Solé.  

 Ajuntament de Reus: Anàlisi de la incidència de determinades lleis de caràcter 
ambiental i de seguretat en l’organització i els processos administratius de 
l’Ajuntament de Reus”. Investigador responsable: Josep Ramon Fuentes Gasó 
- Antoni Pigrau Solé.  

 
3.2. Conferències, cursos i seminaris impartits per membres del CEDAT, en 
l’àmbit del dret ambiental o en temes afins  
 
2007 
 

 BORRÀS PENTINAT, S., Conferencia Patronat Català Pro Europa sobre “La 
política energética comunitaria”, en el Curso sobre la Unión Europea, Escola 
d’Administració Pública de Catalunya, Tarragona, 14 de maig. 

 GIFREU FONT, J., Ponencia “El régimen del suelo y las garantías de la integridad 
patrimonial del derecho de propiedad en la nueva Ley estatal”, Jornada sobre la 
nueva Ley de Suelo Estatal, Barcelona, 2007. 

 GIFREU FONT, J., Ponencia “El régimen del suelo y las garantías de la integridad 
patrimonial del derecho de propiedad en la nueva Ley estatal”, Jornada sobre la 
nueva Ley de Suelo Estatal, Girona, 2007. 

 GIFREU FONT, J.. Ponencia  “Urbanismo y políticas de suelo y vivienda”, Nuevos 
retos en el urbanismo del siglo XXI, Universidad Jaume I (Castellón), 9, 10 y 11 
julio 2007. 

 JARIA MANZANO, J., “El concepte de medi ambient. La distribució de 
competències en matèria ambiental. Les competències locals.”, en el Curs bàsic 
de medi ambient, organitzat per l’Escola de Policia de Catalunya i adreçat a 
agents de la Guàrdia Urbana de Reus, que es va dur a terme entre el 7 i l’11 de 
maig del 2007. 

 JARIA MANZANO, J., Ponència “Els reptes del dret com a instrument per a la 
protecció del medi ambient”, en el marc de la Trobada de Justícia i Pau de 
Catalunya i Balears, que va tenir lloc el 12 de maig del 2007 a Tarragona. 

 LOZANO CUTANDA, B., Conferència sobre “El derecho al agua” en el Lliurament 
dels Reconeixements per la Sostenibilitat, Diputació de Tarragona, 22 de març de 
2007. 

 LOZANO CUTANDA, B., Conferència sobre “El cambio climático y las 
competencias municipales”, en el curs “Los retos del Derecho urbanístico local en 
el siglo XXI”, organitzat pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo 
de Barcelona, 4 a 6 de juny de 2007. 

 LOZANO CUTANDA, B., Conferència sobre “La nueva normativa de evaluación 
ambiental estratégica”, en el Curso de Verano “Evaluación de Impacto Ambiental. 



 

 

 53

Tutela pública e intereses privados”, organitzat per la Universidade de Santiago 
de Compostela, 11-13 de julio de 2007. 

 LOZANO CUTANDA, B., Impartició del “V Curso Internacional de Direito 
Ambiental” a la Facultad de Derecho de la Universidad Metodista de Piracibaba, 
Brasil, els dies 10, 11 i 12 de setembre de 2007. 

 LOZANO CUTANDA, B., Impartició del “II Curso Internacional de Direito 
Ambiental” a la Procuradoría Regional de la 3ª Región de la República de Brasil, 
“Aquecimento global, Uniao europeia e Espanha”, Sao Paulo, 13-14 de setembre 
de 2007. 

 NOGUEIRA LÓPEZ, A., “Desafios y nuevas perspectivas de los gobiernos 
locales” en Jornadas “El buen gobierno y la buena administración de las 
institucións públicas”, Diputación de Lugo, 26�27 abril 2007, pp. 11-32. 

 NOGUEIRA LÓPEZ, A., “Intervención Administrativa en la agricultura” en 
Jornadas sobre “A estructura agraria e o banco de terras de Galicia”, 14�16 de 
mayo, Facultad de Ciencias politicas USC. 

 NOGUEIRA LÓPEZ, A., “Evaluación de impacto en las actividades portuarias y 
participación ciudadana”, en Curso de Verano “Evaluación de Impacto Ambiental. 
Tutela pública e intereses privados”, Santiago 11�13 de julio de 2007. 

 NOGUEIRA LÓPEZ, A., “La Administración en los ámbitos ambiental y 
urbanístico” en Curso de Verano “La modernización de la Administración 
Instrumental” Santiago 18 de julio de 2007. 

 NOGUEIRA LÓPEZ, A., “Participación pública en los procesos de evaluación 
ambiental”, en Jornadas de Formación de la Federación Ecologista Gallega, 29 
de septiembre de 2007. 

 NOGUEIRA LÓPEZ, A., “Derecho Medioambiental”, en II Jornadas sobre 
Medioambiente, UNED, A Coruña, 6�8 noviembre 2007 

 PALLARÈS SERRANO, A., “Aproximació al marc jurídic general relatiu a la gestió 
de la demanda”, Ponència, Fòrum de la sostenibilitat. Fòrum de l’aigua. La gestió 
responsable de l’aigua, un repte per a tots. Organitzat per la Diputació de 
Tarragona. Tarragona. Palau firal i de Congresos, 2007. 

 PALLARÈS SERRANO, A., Taula Rodona:  “L’actuació relativa als animals des 
de l’àmbit municipal”, Jornades sobre els drets dels animals, Tarragona.Facultat 
de Ciències Jurídiques, 2007. 

 PALLARÈS SERRANO, A., Taula Rodona: ’Experiencias y reflexiones sobre 
educación jurídica clínica en las universidades españolas’, Seminari Internacional 
sobre Clinical Legal Education, Tarragona.Facultat de Ciències Jurídiques, 2007. 

 
2008 
 

 BORRAS PENTINAT, S. Conferència, IES La Canonja “Qué puc fer pel medi 
ambient?”, 11 de desembre, URV. 

 BORRAS PENTINAT, S.  Conferència “Taula rodona "El futur de la política 
europea de canvi climàtic en el context econòmic actual” Consell Català del 
Moviment Europeu (CCME), Aula Europa, Organizada por el COAMB Barcelona, 
16 de desembre. http://www.coamb.org/arxius/actes/targeto_canvi_climatic.pdf 

 BORRAS PENTINAT, S. Taula Rodona: “L’acció exterior de la Unió Europea i el 
canvi climàtic”, XIV Jornades sobre la Unió Europea - Barcelona 17 i 18 de 
novembre de 2008, Oficina de Cooperació Europea, Diputació de Barcelona. 
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 CAMPINS ERITJA, M., “L’estratègia europea de lluita contra el canvi climàtic”, 
Andorra, 7 març 2008. Seminari sobre Normativa mediambiental europea: Una 
actualització pràctica, Institut d’Estudis Jurídics Econòmics i Financers 
d’Andorra, Universitat d’Andorra. 

 GIFREU FONT, J., Ponencia “Las situaciones básicas del suelo y el 
aprovechamiento urbanístico en la Ley 8/2007”, Jornadas sobre la expropiación 
forzosa en Cataluña: métodos valorativos y cuestiones procedimentales”; Escuela 
de Administración Pública de Cataluña (Barcelona); 28 y 29 enero 2008. 

 LOZANO CUTANDA, B., - Organització d’un Seminari sobre “La nueva Ley 
de Responsabilidad Medioambiental: implicaciones para las empresas” 
Despacho Gómez-Acebo & Pombo; i impartició d’una ponència “Elementos 
básicos de la Ley de Responsabilidad Medioambiental”, Madrid, 18 de gener de 
2008. 

 LOZANO CUTANDA, B., - Ponència “Intervención administrativa para la 
protección del medio ambiente” en el Máster en Derecho Ambiental del Instituto 
Universitario de Ciencias Ambientales de la Universidad Complutense de 
Madrid, gener de 2008. 

 NOGUEIRA LÓPEZ, A., Jornada “La responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones públicas: problemas actuales y nuevas perspectivas”, Santiago 
de Compostela, 16 de mayo de 2008. 

 NOGUEIRA LÓPEZ, A., “Dereito ambiental de Galicia: evolución e perspectivas” 
en Jornada “Situación actual e novas perspectivas do Dereito Ambiental en 
Galicia”, en Liáns (Oleiros‐ A Coruña), 24 de noviembre de 2008. 

 PALLARÈS SERRANO, A., Ponent, “La participación publica en el proceso de 
elaboración de los planes hidrológicos de cuenca”, Jornades sobre dret d’aigües, 
protecció i conservació del medi ambient, Comunitat de regants. Sindicat 
agrícola de l’Ebre. Tortosa, 2008. 

 PIGRAU SOLÉ A.,  “El Alien Tort Claims Act como vía para demandar a las 
empresas multinacionales por violaciones graves de derechos humanos”, 
Seminario “Justicia Global, S.A., Empreses Transnacionals vs. Drets Humans”, 
Observatori del Deute en la Globalització (OGD), Càtedra UNESCO de 
Sostenibilitat, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, 8 de noviembre 
de 2008.  

 PIGRAU SOLÉ A., “La responsabilitat de les empreses: el laberint jurídic”, 
Seminario “Drets Humans i Petroli”, Enginyeria sense Fronteres, Universitat 
Rovira i Virgili, Tarragona, 28 de noviembre de 2008. 

 
2009 
 
Coorganització de la Jornada sobre la nova llei de prevenció i control ambiental 
de les activitats, Associació Catalana de Municipis i Comarques, Barcelona, 15 
de desembre 2009. 
 

 BORRAS PENTINAT, S., Taula Rodona: “La Unió Europea davant el repte del 
canvi climàtic.  L’àmbit local?”, Tarragona, 22 d’octubre de 2009. Consell Català 
del Moviment europeu i Ajuntament de Tarragona. 
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 BORRAS PENTINAT, S., Taula Rodona: “La Unió Europea davant el repte del 
canvi climàtic. El paper dels municipis i la societat civil”, Cambrils, 29 d’octubre de 
2009. Consell Català del Moviment europeu i Ajuntament de Cambrils. 

 BORRAS PENTINAT, S., Taula Rodona “Canvi climàtic. Què es fa? Què podem 
fer?. Municipis, societat i el repte del canvi climàtic a la Unió Europea”, 20 de 
novembre de 2009, St. Pere de Ribes, Consell Català del Moviment Europeu 
(CCME). 

 BORRAS PENTINAT, S., Taula Rodona “Reptes per al desenvolupament 
sostenible de la Unió Europea", en el curs "Vers un desenvolupament sostenible 
de la Unió Europea", 18 de setembre de 2009. 

 CAMPINS ERITJA, M., “Climate Change law after Kyoto. An European view”,  
Ottawa, Canadà, 25 de novembre de 2009; International Academy of 
Environmental Law - University of Ottawa. 

 CASADO CASADO, L., “La nova Llei de prevenció i control ambiental de les 
activitats: aproximació general”, a Jornada sobre la nova llei de prevenció i 
control ambiental de les activitats, Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, Barcelona, 15 de desembre 2009. 

 GIFREU FONT, J., Ponencia “El régimen jurídico subjetivo de la propiedad”; 
Seminario de Gobierno Local. Federación de Municipios de Cataluña (FMC); 
Barcelona, marzo 2009. 

 JARIA I MANZANO J., Ponència Governs locals i model territorial de 
Catalunya, organitzat pel Fòrum Comarcal i el Consell Comarcal del Baix Ebre, 
que es va dur a terme a Tortosa el dia 16 de gener del 2009. 

 JARIA I MANZANO J., Assignatura Derechos humanos y medio ambiente, 
dintre del Màster on-line Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia 
en Iberoamérica, impartit per la Universidad de Alcalá, durant les edicions 
segona i tercera (18 de maig-10 de juliol del 2009 i 13 de juliol-4 de setembre 
de 2009). 

 LOZANO CUTANDA, B., Ponència sobre “Intervención administrativa para la 
protección del medio ambiente” en el Máster en Derecho Ambiental del Instituto 
Universitario de Ciencias Ambientales de la Universidad Complutense de 
Madrid, gener de 2009. 

 LOZANO CUTANDA, B., Ponencia sobre “Evaluación ambiental de planes de 
urbanismo” en el curso “Novedades en la protección ambiental de la 
ordenación territorial: nueva Ley del Suelo (8/2007)”, organizado por el Consejo 
General del Poder Judicial en el Foro de Formación y Estudios 
Medioambientales del Poder Judicial”, Córdoba, 21 de octubre de 2008.  

 LOZANO CUTANDA, B., Ponencias sobre “Derecho Ambiental de la Unión 
Europea” y “El proceso de toma de decisiones en materia de Medio Ambiente 
en la Unión Europea” en el curso de Experto en Derecho Ambiental del Instituto 
Universitario García Oviedo de la Universidad de Sevilla, 22 de enero de 2008. 

 LOZANO CUTANDA, B., Conferencia sobre “La articulación entre el 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental estratégica y el 
procedimiento para la aprobación de los planes urbanísticos” en el curso 
“Acción pública urbanística: incidencia en la misma de los criterios restrictivos 
contemplados en la Ley 9/2006, de 28 de abril” del servicio de formación 
continua del Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 21 de mayo de 2009. 

 LOZANO CUTANDA, B., Conferencia sobre “El nuevo sistema de 
responsabilidad medioambiental”, en el curso “Novedades legislativas en 



 

 

 56

materia de medio ambiente”, del servicio de formación continua del Consejo 
General del Poder Judicial, Madrid, 15 de septiembre de 2009. 

 NOGUEIRA LÓPEZ, A., “A nova intervención administrativa no mercado 
comunitario de prestación de servizos”, ponencia en Jornada “Nova intervención 
administrativa e libre prestación de servizos”, Santiago de Compostela, 19 de 
mayo de 2009. 

 PIGRAU SOLÉ A., Participación en la mesa redonda “Megaproyectos, territorio y 
resistencia indígena”, en el marco de las Jornadas Pobles indígenas: la lluita pels 
drets en el marc del conflicte social, polític i armat a Colòmbia, Barcelona, 27 de 
novembre de 2009. 

3.3. Clínica Jurídica Ambiental 
 
A part dels casos descrits en l’apartat 1.1.3.2.4, la Clínica ha realitzat les 
activitats següents. 
 
2007 
 
Organització: 
 

 Seminari Internacional sobre Clinical Legal Education. Organitzat per 
Estudis de Dret Ambiental i Grup d’Innovació Docent de la Facultat de 
Ciències Jurídiques de la URV, Tarragona, 26 de juny de 2007. 

 Conferència: “La regulació jurídica de les antenes de telefonia mòbil”, a 
càrrec d'Amina Omar Nieto (advocada) i Sandra López López (enginyera 
de telecomunicacions), tècniques de l'Ajuntament de Barcelona, el dia 3 
de desembre de 2007. 

 
Participació: 
 

 Comunicació: Casado Casado, L., Jaria i Manzano, J., Pallarès Serrano, 
A. "Dos años de experiencia en la aplicación del método clínico en el 
ámbito de los estudios relativos al Derecho ambiental", II Congreso de 
Innovación Docente en Ciencias Jurídicas, Málaga, 6 i 7 de setembre de 
2007. Publicat a: Actas del II Congreso de Innovación Docente en 
Ciencias Jurídicas, Universidad de Málaga. Facultad de Derecho; 
Servicio de publicaciones y Facultad de Derecho de la Universidad de 
Málaga, Málaga, 2009. 

 
2008 
 
Organització: 
 

 Conferència: “La protecció del medi ambient i infraestructures 
portuàries”, a càrrec de la Dra. Isabel Pont Castejón, professora titular 
de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona i 



 

 

 57

coordinadora dels serveis jurídics de l’Autoritat Portuària de Barcelona, 
el 4 de febrer de 2008. 

 Conferència: “La contaminació lumínica”, a càrrec de la Sra. Isabel 
Junquera i Muriana, autora del llibre “La prevenció de la contaminació 
lumínica a Catalunya. Especial referència als municipis, el 31 de març de 
2008. 

 
En el marc del programa de competències de la Clínica Jurídica Ambiental: 
 

 Sessió formativa “Tècniques d’entrevista al client”, a càrrec del Sr. Ignasi 
Company Armengol, advocat, el 6 d’octubre de 2008. 

 
Participació: 
 

 Comunicació: Borràs, S., Casado, L., De la Varga, A., Galiana, Á., Jaria,  
J., Marquès, M., Pallarès, A.Pigrau, A.“The Environmental Law Clinic: a 
new experience in the legal education in Spain”, International Academic 
Conference "The Need for a New Law School”, organitzat per PILI-The 
Public Interest Law Institute (EEUU) i la Facultat de Dret de la 
Uniwersytet Jagielloński (Polònia), Cracòvia, 19 a 21 de juny de 2008. 
(Publicació en premsa). 

 
2009 
 
Organització: 
 

 Conferència “La formación jurídica clínica en los EE.UU. El caso de la 
International Human Rights Law Clinic at American University’s 
Washington College of Law “, impartida pel professor Richard J. Wilson,  
director fundador de la Clínica i catedràtic de Dret a l’American 
University’s Washington College of Law, el dia 7 d’octubre de  2009. 

 
En el marc del programa de competències de la Clínica Jurídica Ambiental: 
 

 Sessió formativa “El treball en equip”, a càrrec de la Dra. Amparo 
Fernández March, pedagoga de l’ICE de la Universitat Politècnica de 
València, el 9 de febrer de 2009. 

 Sessió formativa “El treball en equip”, a càrrec de la Dra. Carmina Puig 
Cruells, professora del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball 
Social de la URV, el 28 de setembre de 2009. 

 Sessió formativa “Tècniques d’entrevista al client”, a càrrec del Sr. Ignasi 
Company Armengol, advocat, el 5 d’octubre de 2009. 

 Sessió formativa “Patrons d’aprenentage”, a càrrec del Dr. Luis Marqués 
Molías, professor del Departament de Pedagogia de la URV, el 19 
d’octubre de 2009 
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Participació: 
 

 Ponència: Marquès i Banqué, M., "Practical skills assessment in the 
context of an environmental law clinic", CLEO Symposium ‘Feedback 
and Assesment in Clinical Legal Education’, organitzat per la Clinical 
Legal Education Organisation (CLEO) i la Northumbria University 
(Newcastle upon Tyne, Anglaterra), Anglaterra, 9 de gener de 2009. 

 Participació de Maria Marquès i Banqué al Workshop on Law clinic 
experiences and methodology, a càrrec del professor Donald Nicolson, 
director de la University of Strathclyde Law Clinic (Glasgow), organitzat 
per la Facultat de Dret de la Universitat de València, 20 de novembre de 
2009. 

 
Col·laboració: 
 
La Clínica Jurídica Ambiental i el Projecte Apqua de la URV, que gestiona el 
programa Science Shop han decidit subscriure un conveni de col·laboració 
atesa la coincidència en els plantejaments de les dues inciaitives en l’espai de 
l’aprenentatge-servei. L’acord es formalitzarà el mes de febrer de 2010. 
 
4. Cooperació 
 
4.1 Projectes 
 

 Estada del Dr. Alfonso González Bondia a Francisco de Orellana 
(Equador) des del 7 de juliol al 7 de setembre de 2009 amb la 
col·laboració del Centre de cooperació al desenvolupament "URV 
Solidària" en el marc del projecte “Reforçament del procés de gestió 
pública ambiental a la província d’Orellana” desenvolupat per l’ONGD 
catalana "Enginyeria sense Fronteres" i tenint com a contrapart local la 
"Red de Líderes Comunitarios Ángel Shingre" d’Orellana. Durant l’estada 
es varen desenvolupar les següents línies de treball:  

- Col·laboració en els treballs sobre descentralització de 
competències en matèria ambiental que estan desenvolupant el 
Govern Municipal d'Orellana, el Consell Provincial d'Orellana i la 
Unitat de Qualitat Ambiental de la Delegació Provincial del 
Ministeri de l'Ambient, amb l'assistència de la Red de Líderes 
Comunitarios Ángel Shingre, l'Oficina de Dret Ambiental, el 
Comitè de Drets Humans d'Orellana i INREDH.  

- Seguiment i suport de la demanda per responsabilitat civil 
presentada pel Comitè de Drets Humans d'Orellana contra Repsol 
YPF Equador S.A. pel vessament de gener de 2008 al bloc 16.  

- Impartició d’un taller organitzat pel Comitè de Drets Humans 
d’Orellana sobre les vies d'incidència de la societat civil en els 
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processos d'adopció de decisions per part dels poders públics en 
assumptes relacionats amb la protecció dels drets humans a 
l'Equador. 

- Col·laboració en la publicació del llibre “Estudio comparado de 
derecho Ambiental. Ecuador, Perú, Bolivia, España” editat per la 
Fundación INREDH l’octubre el 2009 amb l’elaboració de l’assaig 
“Aproximación al Derecho ambiental aplicable en España”.  

 Estada del Sr. Marcos Ríos y de la Sra. Carolina Riquelme, estudiants 
del Master en Dret Ambiental, a Guatemala (agosto a desembre de 
2009): Treball de recerca de camp en comunitats indígenes mayas a 
Guatemala en el marc del Projecte de Cooperació Internacional 
desenvolupat pel Centre de Cooperació al Desenbvolupament - URV-
Solidària en col·laboració amb les ONGD Milpa-Tarragona (Nort) i 
CEIBA (Sur) en el projecte: “Las vías de acceso a la justicia para el 
tratamiento del conflicto socio-ambiental ocasionado por la industria 
extractiva de oro en Guatemala: aproximación preliminar para el análisis 
de la defensa del territorio y la protección de los recursos naturales en 
las comunidades mayas”. 

 Estada de la Sra. Paola Villavicencio, estudiant del Master en Dret 
Ambiental. durant els mesos de juny i juliol de 2009, a la regió de Coca 
(Equador). Amb el suport del Centre de Cooperació per al 
Desenvolupament – URV Solidària, el CEDAT i la Catalana Enginyeria 
Sense Fronteres “ desenvolupament del projecte de recerca titulat: 
“Planteamiento de vías jurídicas para exigir responsabilidad por daños 
ambientales en el Yasuní. Coca – Ecuador (Análisis In situ)”. 

 
4.2. Altres activitats 
 
El CEDAT va adquirir 500 samarretes, a través de l’organització Intermón 
Oxfam, per completar els productes de merxandatge del CEDAT. Les 
samarretes han estat elaborades a l’Índia per l’organització Rajlakshmi que 
millora les condicions de vida de les famílies productores mitjançant programes 
socials, proporcionant educació i assistència mèdica gratuïta sobretot a les 
nenes i els nens. Aquesta organització va ser creada el 1939, a Calcuta i al 
llarg d’aquests anys ha impulsat el conreu de cotó orgànic pels seus beneficis 
econòmics, donat que els productors d’aquest tipus de cotó reben fins el 20% 
més del preu del cotó convencional en el mercat. El cotó orgànic està certificat 
pel segell Skal i Eco Cert. A més, el segell FLO certifica que el cotó compleix 
els criteris de comerç just. El cotó biològic ofereix enormes avantatges 
ambientals que es tradueixen en una millor salut de les famílies productores i 
en terres i aqüífers menys contaminats. Amb aquest projecte, el CEDAT 
defensa diverses causes: el respecte pels drets humans, la igualtat de gènere, 
la defensa del medi ambient i el comerç just. 
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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) 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). El 23 de maig de 2007 es va signar el Conveni de creació d’un 
Centre que 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. 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 
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. 
L'Article 127.1 de l'Estatut de la URV disposa que “La Universitat pot crear, en els 
àmbits que consideri apropiats, altres centres dedicats a la investigació, sens perjudici 
dels instituts universitaris de recerca.” I l'apartat 2 del mateix Article diu que “Aquests 
centres poden ser: a) Propis de la Universitat Rovira i Virgili. b) Compartits, amb la 
participació d’una universitat o més d’una, soles o amb altres entitats públiques o 
privades, mitjançant un conveni o altres formes de cooperació. c) Vinculats a la 
Universitat Rovira i Virgili, mitjançant un conveni, quan la titularitat és d’una altra entitat 
pública o privada, incloses les empreses de base científica, tecnològica o artística que 
hagin sorgit de l’activitat universitària.” En aquest marc, 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. 
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 Alcalde Pere Lloret (CEDAT) és 
una estructura de recerca pròpia de la URV d’acord amb allò que preveu l’article 
127.2.b 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: 
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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. 
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 públiques 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. 
2. En el moment de constitució del CEDAT, s’hi integren les persones que es 
relacionen en la disposició addicional. 
3. La vinculació de nous membres al Centre, a proposta del director o la directora, ha 
de ser acordada pel Consell de Direcció. 
4. 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. 
5. 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. 
6. 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. 
7. El director o la directora ha de mantenir actualitzada  la relació dels membres del 
CEDAT. 
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Capítol II. Organització 
 
Article 4 – Estructura del CEDAT 
 
1- El CEDAT té els òrgans de govern i gestió següents: 
a) el Director o Directora, 
b) el Consell de Direcció, 
c) la Comissió de Seguiment 
2. El CEDAT té un Consell Assessor. 
 
Article 5 - El director o la directora del CEDAT  
 
1. El director o la directora del CEDAT és proposat o proposada de comú acord per les 
parts en el Conveni, mitjançant la Comissió de Seguiment, 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.  
 
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 set 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. 
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 del pla estratègic del CEDAT, així com la 
seva revisió; 
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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 mes, 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 president o presidenta 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 president o presidenta i del secretari o secretària o les 
persones que els substitueixin, un terç dels seus membres. Els acords seran adoptats 
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. 
 
Article 7 – La Comissió de Seguiment 
 
1- La Comissió de Seguiment del CEDAT està formada per vuit persones; quatre en  
representació de la URV i quatre més, en representació de les altres parts en el 
Conveni de creació, d’acord amb el que estableix el mateix Conveni. 
2- La Comissió de Seguiment ha de vetllar per l’acompliment del Conveni de creació 
del CEDAT i fer el seguiment de les activitats del CEDAT mitjançant la memòria anual i 
el programa d’activitats. Es reuneix, com a mínim, una vegada a l’any. 
3. El rector de la URV convoca les reunions de la Comissió. El rector de la URV i 
l’Alcalde de Tarragona, o les persones a qui designin  comparteixen la presidència de 
la Comissió. 
 
Article 8: El Consell Assessor 
 
El Consell Assessor del CEDAT està format per experts reconeguts en l’àmbit jurídic 
i/o ambiental, proposats pel Director o la Directora, d’acord amb les parts en el 
Conveni de creació del CEDAT. 
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El/la Director/a pot sotmetre a la consideració del Consell Assessor les qüestions que 
consideri oportunes. 
 
Capítol III. Règim econòmic 
 
Article 9 - 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 10 - 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. Dra. Susana Borràs Pentinat 
3. Dr. Santiago José Castellà Surribas 
4. Dra. Lucía Casado Casado 
5. Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó 
6. Dra. Àngels Galiana Saura 
7. Dr. Alfons González Bondia 
8. Dr. Jordi Jaria Manzano 
9. Dr. Antoni Maria Jordà Fernández 
10. Dra. Maria Marquès Banqué 
11. Dra. Anna Pallarès Serrano 
12. Dr. Antoni Pigrau Solé 
13. Dr. Miquel Àngel Purcalla Bonilla 
14. Dr. Gonzalo Quintero Olivares 
15. Sra. Laura Roman Martín 
16. Dr. Mario Ruiz Sanz 
17. Dr. Josep Maria Sabaté Vidal 
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18. Dra. Núria Torres Rosell 
19. Dr. Jaume Vernet Llobet 

Investigadors en formació 
1. Sra. Aitana de la Varga Pastor 
2. Sr. Oliver Klein, Becari 
3. Sr. Alberto Olivares, Becari 

Personal tècnic de suport 
1. Sra. Mercè Figueras Saludes 

Investigadors externs a la URV 
Universitat de Barcelona 

1. Dra. Mar Campins Eritja. 
2. Sra. Neus Oliveras Jané (URV en comissió de serveis a la UB) 

Universidad del País Vasco 
3. Dra. Blanca Lozano Cutanda 

Universitat Autònoma de Barcelona 
4. Dr. Joan Baucells Lladós (URV en comissió de serveis a la UAB) 
5. Dra. Judith Gifreu Font 
6. Dra. Marta Franch Seguer 
7. Dra. Isabel Pont Castejón 

Universitat Jaume I de Castelló 
8. Dr. José Luís Blasco Díaz 

Universidad de Granada 
9. Dra. Teresa Fajardo del Castillo 

Universidad de Cádiz 
10. Dra. Esther Hava García  

Universidade de Santiago de Compostela 
11. Dra. Alba Nogueira López 

 
Disposició final 
Aquest Reglament entrarà en vigor el mateix dia de la seva aprovació pel Consell de 
Govern.  
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ANNEX II 
 

 

 

 

 
 

 

MEMÒRIA  

PER AL RECONEIXEMENT DEL  

CENTRE D’ESTUDIS DE DRET AMBIENTAL  
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UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

 
 
 
 



 

 

 67

Pla estratègic del Centre de Recerca 2009-2011 

 

Per formular un pla estratègic del CEDAT en el seu primer període d’activitat, 
s’ha fet una diagnosi de la situació de partida d’acord amb la tècnica de l’anàlisi 
DAFO. A partir d’aquí, s’han formulat un seguit d’accions dintre d’una orientació 
estratègica general. 

El cronograma següent mostra el procés que s’ha seguit.
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De l’anàlisi DAFO, es deriva que el CEDAT es troba en una situació competitiva 
en el seu sector relativament forta, en el context de l’Estat espanyol, atesa la 
seva singularitat, la integració de les diferents àrees de la seva activitat i les 
característiques i el volum del personal disponible. Aquesta situació, però, es 
transforma en relativament feble si se la compara amb un context internacional, 
en què, les fortaleses es relativitzen en la mesura que poden trobar-se, de 
vegades en un molt major grau, en altres actors. D’altra banda les oportunitats 
que es plantegen són abundants, mentre que els amenaces són moderades, en 
la mesura que no comprometen, avui per avui, l’existència del centre, tot i que 
incideixen en la seva capacitat de creixement. 

La situació plantejada permet considerar la possibilitat d’iniciar una estratègia 
de creixement, orientada predominantment cap a les àrees on la competència 
és feble o inexistent, això és, fonamentalment, l’Estat espanyol i, a partir d’aquí, 
Amèrica Llatina. Caldria, en aquest sentit, rendibilitzar les fortaleses del centre 
de cara a aprofitar les oportunitats i minimitzar les amenaces, tot reconduint les 
febleses en la mesura del possible. Tot i que l’estratègia que es planteja és 
fonamentalment ofensiva (expansió i consolidació), cal establir accions 
defensives i de reorientació per tal de consolidar i rendibilitzar l’escenari 
favorable que es detecta, en la mesura que els resultats de l’expansió poden 
fer el centre més vulnerable, ja que tindrà un major volum per defensar. 

El programa estratègic dibuixa tot un ventall d’accions en el marc de 
l’assoliment i la consolidació d’una posició de referència del CEDAT en l’àrea 
del dret ambiental en l’àrea de l’Estat espanyol i, a partir d’aquí, en el món 
hispà. Es plantegen tot un seguit d’accions que estableixen les bases per a 
aconseguir aquest objectiu i determinar els canals, les aliances estratègiques i 
els recursos que han de servir per assolir i consolidar l’objectiu. 
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PLA ESTRATÈGIC DEL CEDAT     
ÀREA 
ESTRATÈGICA 

OBJECTIUS LÍNIES ACCIONS PRIORI
TAT 

INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

VISIBILITAT 1. Definir, consolidar i comunicar una identitat corporativa   

   
 a) Definir una identitat conceptual    
 1. Definir en un document la identitat corporativa del 

centre, tot determinant la seva missió i el seu estil 
1 1.1.Programa de marca i 

identitat corporativa 
 2. Elaborar una imatge de marca des del punt de vista 

gràfic que es projecti en tots els elements visuals 
relacionats amb el centre 

1 2.1.Programa de marca i 
identitat corporativa 

 3. Definir i fer públics els serveis que s’ofereixen a la 
societat, principalment, en l’àmbit de la transferència i de 
la formació 

1 3.1.Memòria del CEDAT 

   3.2.Publicació descriptiva 
del CEDAT 

   3.3.Finalització del 
projecte de web del 
CEDAT 

 b) Comunicar-se apropiadament amb l’entorn d’acord amb la pròpia identitat corporativa  

  4. Projectar la identitat corporativa en totes les accions de 
comunicació que es desenvolupin 

1 4.1 Programa de marca i 
identitat corporativa 

  5. Elaborar un protocol de comunicació i difondre’l entre 
els membres del Centre perquè l’utilitzin en la seva 
activitat 

2 5.1. Protocol de 
comunicació 

   6. Establir una estratègia clara de comunicació per fer 
conèixer el Centre i els seus serveis i executar-la: disseny 
del web, presentacions públiques, etc. 

1 6.1. Programa de marca i 
identitat corporativa 

  7. Utilitzar l’organització a Tarragona del VII Congreso 
Nacional de Derecho Ambiental, els dies 22, 23 i 24 d’abril 
de 2009, en col·laboració amb la Asociación de Derecho 
Ambiental Español (ADAME), com a plataforma de 
presentació del CEDAT 

1 7.1. Presentació del 
CEDAT en el Congreso 
Nacional de Derecho 
Ambiental 
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 c) Fer entendre l’encaix del centre en les aspiracions dels actors externs que actuïn com a aliats en el creixement del centre 

  8. Definir els actors externs de l’àmbit territorial més 
pròxim que han de fer de valedors del projecte, tant 
proporcionant recursos com donant-li suport públic 

1 8.1. Document d'aliances 
estratègiques 

  9. Fer-los atractiva la col·laboració amb el centre i vincular 
la identitat corporativa pròpia amb les seves necessitats, 
aspiracions i interessos 

1 9.1. Programa de marca i 
identitat corporativa 

  10. Dedicar esforços concrets de comunicació en aquest 
àmbit, per exemple, a través de reunions i trobades amb 
els actors externs seleccionats, desvinculades, però, de 
projectes concrets i orientades cap a l’oferta global 

2 10.1. Programa d'accions 
de presentació del 
CEDAT 

RECERCA 2. Augmentar l’impacte i la coherència de la recerca, així com el volum de producció   

 a) Desenvolupar un projecte de recerca singular que faci de buc insígnia del centre  

 11. Definir una àrea de treball suficientment àmplia i 
ambiciosa, però assumible, on es pugui desenvolupar una 
recerca prou singular i destacada per aconseguir un grau 
de reconeixement màxim atenent el nivell de recursos 
disponibles 

1 11.1. Programa 
estratègic de recerca 

 12. Buscar les fonts de finançament apropiades per 
aquest projecte, fins i tot fora de les convocatòries 
ordinàries, tot i que caldria vincular les sol·licituds 
presentades en aquestes convocatòries al projecte escollit

2 12.1. Convenis de 
finançament i participació 
en convocatòries de 
finançament de la 
recerca 

 13. Maximitzar la producció de resultats en aquest àmbit i 
intentar divulgar-los a través de mitjans d’impacte 
reconegut, tant en l’àmbit científic, en aquest cas, 
preferentment internacional, com social 

3 13.1. 5 articles en 
revistes indexades (1 
internacional) vinculats al 
projecte de recerca 
estratègic 

   13.2. Programa d'accions 
comunicatives d'impacte 

 14. Vincular tota la comunicació que es derivi del 
desenvolupament del projecte a subratllar les 
potencialitats i les singularitats del grup 

3 14.1. Programa d'accions 
comunicatives d'impacte 
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 b) Impulsar la Revista Catalana de Dret Ambiental   

 15. Completar el disseny de la Revista Catalana de Dret 
Ambiental 

1 15.1. Memòria de la 
Revista Catalana de Dret 
Ambiental 

 16. Buscar el finançament adequat i els recursos 
materials i humans per tirar-la endavant 

1 16.1. Conveni amb una 
institució pública per 
finançar l'edició de la 
Revista Catalana de Dret 
Ambiental  

 17. Buscar la implicació d’estudiants, col·laboradors 
externs i actors rellevants en el projecte, tot explicant-lo i 
oferint-los tasques que puguin realitzar 

1 17.1. Memòria de la 
Revista Catalana de Dret 
Ambiental 

   17.2. Programa de 
difusió de la Revista 
Catalana de Dret 
Ambiental 

 18. Fer una campanya de difusió de la Revista Catalana 
de Dret Ambiental 

1 18.1. Programa de 
difusió de la Revista 
Catalana de Dret 
Ambiental 

 19. Publicar el primer número de la Revista Catalana de 
Dret Ambiental 

2 19.1. Primer número de 
la Revista Catalana de 
Dret Ambiental 

 (c) Millorar i intensificar les relacions amb els especialistes en dret ambiental d’altres universitats vinculats al centre 

  20. Vincular-los a la Revista Catalana de Dret Ambiental 1 20.1. Memòria de la 
Revista Catalana de Dret 
Ambiental 

    20.2. Programa de 
difusió de la Revista 
Catalana de Dret 
Ambiental 

  21. Organitzar trobades regulars, seguint el model del 
workshop que ja s’ha utilitzat fins al moment sobre temes 
el més transversals i actuals possibles 

1 21.1. Workshop o 
jornada de treball 

  22. Activar eines i espais virtuals que reforcin la identitat 
corporativa dels membres físicament allunyats de la seu 

2 22.1. Elaboració d’un 
newsletter del CEDAT 
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del Centre. Elaboració d’un newsletter amb les activitats 
del centre i dels seus membres 

 d) Estimular la productivitat científica dels membres i redireccionar-la d’acord amb els criteris dels índexs de visibilitat 

  23. Buscar els mecanismes per a incentivar la 
productivitat cièntifica 

1 23.1. Programa 
estratègic de recerca 

   24. Definir de manera clara els llocs on  és prioritari 
publicar i, a partir d’aquí, establir accions coordinades per 
fer-ho 

1 24.1. Programa 
estratègic de recerca 

  25. Potenciar les sinèrgies internes entre els membres del 
grup que poden aportar individualment elements per a la 
penetració en les publicacions prioritàries: singularitat de 
la recerca, coneixement de llengües estrangeres, etc. 

1 25.1. Programa 
estratègic de recerca 

  26. Optimitzar el rendiment dels resultats de la recerca i 
multiplicar el seu impacte 

2 26.1. 7 articles en 
revistes d'impacte 

  27. Estimular els treballs col·lectius, per potenciar 
internament i fer visibles externament les fortaleses més 
significatives i singulars del grup en l’àmbit de la recerca: 
la interdisciplinarietat i la capacitat de treball en equip 

2 27.1. 4 publicaciones 
col·lectives 

  28. Mantenir el volum de publicacions i augmentar el seu 
impacte 

3 26.1. 10 articles en 
revistes d'impacte 

 e) Potenciar la visibilitat de la recerca dels estudiants del màster i del doctorat   

  29. Vincular els estudiants del màster a la Revista 
Catalana de Dret Ambiental 

2 29.1. 2 treballs de 
recerca d'estudiants del 
màster publicats a la 
Revista Catalana de Dret 
Ambiental 

  30. Definir clarament la publicació en el marc dels 
Quaderns de Dret Ambiental com un premi al millor treball 
de recerca o memòria que es presenta cada any, amb el 
corresponent jurat, la corresponent comunicació pública i 
la publicació del treball guardonat en darrer terme 

1 30.1. Bases del premi al 
millor treball de recerca o 
memòria del màster 

    30.2. Concessió primer 
premi 
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  31. Vincular les memòries i els treballs de recerca amb 
l’activitat de recerca real del grup, ajustar les preferències 
dels estudiants a les necessitats del centre 

1 31.1. Programa 
estratègic de recerca 

  32. Estimular la producció de tesis doctorals per part dels 
titulats del màster 

1 32.1. 2 tesis doctorals 

 f) Establir una política d’excel·lència pel que fa al fons bibliogràfic.   

  33. Mantenir un creixement significatiu des del punt de 
vista del volum i ampli des del punt de vista del contingut 

1 33.1. Adquisició de 150 
Llibres 

  34. Singularitzar-lo espacialment en la biblioteca i 
vincular-lo a cubicles per a la recerca 

3 34.1. Espai a la 
Biblioteca del Campus 
Centre del Fons 
Bibliogràfic del CEDAT 

 g) Estimular l’esperit d’equip existent   
  35. Augmentar el grau de treball cooperatiu en el 

desenvolupament dels projectes de recerca 
1 35.1. Programa 

estratègic de recerca 
  36. Organitzar seminaris regulars que permeti posar en 

comú els resultats de la recerca de cadascú, coordinar-la i 
generar un esperit d’emulació positiva que estimuli la 
productivitat 

2 36.2. 3 seminaris durant 
l'any 

 i) Ampliar els recursos humans disponibles en l’àmbit de la recerca   

  37. Invertir recursos en la captació d´investigadors pre i 
postdoctorals  a temps complet, ni que sigui vinculats a 
projectes concrets, per augmentar la productivitat 
científica del centre 

2 37.1. 1 investigador a 
temps complet 

  38. Buscar mecanismes imaginatius que permetin la 
col·laboració de personal extern en la tasca de recerca, 
tot compensant-los adequadament 

1 38.1. Programa 
estratègic de recerca 

 j) Convertir-se en el partner espanyol de referència en aquest àmbit a nivell internacional  

  39. Continuar la construcció d’una xarxa de contactes 
internacional i orientar-la cap als actors més rellevants, 
particularment a nivell europeu i llatinoamericà 

1 39.1. 2 convenis de 
col·laboració 

  40. Participar en projectes internacionals 3 40.1. 1 projecte 
internacional 

  41. Organització d’activitats d’impacte internacional 2 41.1. Jornada de treball 
d'impacte internacional 
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 k) Promoure la millora de la percepció externa de l’activitat de recerca del Centre  

  42. Dissenyar accions que permetin subratllar la 
importància de la recerca en aquest àmbit i les fortaleses 
del grup en l’entorn més immediat 

1 42.1. Programa d'accions 
de presentació del 
CEDAT 

  43. Promoure la consideració del dret i la política 
ambiental com a àrea de recerca estratègica per a la URV

3 43.1. Proposta per a la 
modificació del Pla 
Estratègic de Recerca de 
la URV 

  44. Promoure la reelaboració dels índexs de visibilitat de 
la producció científica a nivell de Catalunya en l'àmbit del 
dret 

2 44.1. Proposta de 
modificació del catàleg 
CARHUS en l'àmbit de 
les ciències socials 

TRANSFERÈNCIA 3. Racionalitzar l’activitat de transferència    

 a) Vincular plenament la transferència en la que participen els membres del Centre a l’activitat de recerca 

  45. Prioritzar els projectes en l’àmbit de la transferència 
que poden oferir resultats visibles en l’àmbit de la recerca 
i que tinguin continguts que lliguin amb la recerca 
realitzada pel Centre 

1 45.1. Programa 
estratègic de recerca 

  46. Definir uns estàndards de qualitat vinculats a la 
identitat corporativa del Centre  i assumir només aquells 
projectes que es vinculen clarament amb el dret ambiental

2 46.1. Protocol de 
transferència 

 b) Establir una organització clara en l’àmbit de la transferència    

  47. Determinar un membre del Centre que actuï com a 
interlocutor clar per als actors externs a l’hora d’informar-
se sobre els serveis oferts pel centre, que, alhora,  tingui 
iniciativa per detectar i captar clients potencials 

2 47.1. Nomenar un 
responsable de la 
transferència 

  48. Redistribuir la càrrega de feina en matèria de 
transferència de manera transparent 

2 48.1. Protocol de 
transferència 

 c) Gestionar una cartera de clients preferents   

  49. Determinar quins actors externs tenen la categoria de 
clients preferents, els quals haurien de ser, alhora, els 
aliats definits en l’àmbit de la identitat corporativa 

1 49.1. Document 
d'aliances estratègiques 

  50. Proporcionar-los un tracte preferent 1 50.1. Document 
d'aliances estratègiques 
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  51. Estimular-los a plantejar projectes significatius i 
vinculats a la recerca estratègica 

1 51.1. Document 
d'aliances estratègiques 

 d) Vincular la clínica jurídica ambiental a l’oferta de transferència    

  52. Fer visible la clínica com a prestadora de serveis de 
transferència des del punt de vista de l’arquitectura de la 
comunicació del centre (particularment el web) 

1 52.1. Finalització del 
projecte de web del 
CEDAT 

  53. Descriure clarament els serveis que pot oferir la 
clínica diferenciant clarament els que s’ofereixen pro bono 

2 53.1. Protocol de defnició 
i funcionament de la 
Clínica 

 e) Potenciar la figura dels col·laboradors externs   

  54. Elaborar un llistat de col·laboradors externs, el qual es 
pot divulgar a través del web 

2 54.1. Lllista 
col·laboradors externs 

  55. Ampliar el número de col·laboradors externs 3 55.1. Nou llistat (ampliat) 
de col·laboradors externs 

56. Assignar-los el gruix de la transferència que no estigui 
clarament vinculada a la recerca 

3 56.1. Accions definides 
en el futur protocol de 
transferència 

FORMACIÓ 4. Desplegar completament i consolidar els estudis en dret ambiental   

 a) Completar les places ofertes en el màster   

 57. Dissenyar i posar en pràctica accions destinades a 
fidelitzar l’alumnat del grau en dret i aprofitar el pla d’acció 
tutorial per orientar un nombre rellevant d’alumnes cap al 
perfil de dret ambiental 

1 57.1. Programa d'accions 
per divulgar el màster 

 58 Millorar el coneixement del màster a nivell del conjunt 
de la Universitat Rovira i Virgili a través d’accions 
específiques en altres centres 

2 58.1. Programa d'accions 
per divulgar el màster (2) 

 59. Dissenyar una estratègia de comunicació apropiada a 
nivell del mercat català i del conjunt d’Espanya per fer 
conèixer el producte entre el públic potencialment 
interessat, tot destacant la singularitat i la qualitat del 
programa 

2 59.1. Programa d'accions 
per divulgar el màster (2) 

 60. Augmentar la col·laboració amb institucions i 
empreses per captar un sector del públic professional 

2 60.1. 3 convenis de 
col·laboració amb 
institucions en l'àmbit de 
la formació 
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 61. Augmentar la presència en el mercat internacional, tot 
traient un major rendiment dels contactes en aquest àmbit

2 61.1. + 50% d'estudiants 
internacionals al Master 

 b) Vincular l’activitat dels estudiants de doctorat a la recerca i la transferència realitzades en el centre 

  62. Planificar els treballs de recerca, les memòries de final 
de màster i les tesis doctorals, així com les pràctiques i la 
clínica de la manera més coherent possible amb la 
recerca i la transferència realitzades en el Centre 

1 62.1. Programa 
estratègic de recerca 

  63. Cercar formes de finançament que permetin la 
realització de les tesis doctorals en el Centre 

1 63.1. Programa 
estratègic de recerca 

  64. Integrar els estudiants de doctorat en l’activitat del 
Centre, de manera que això els situï en una situació 
avantatjosa per al seu futur professional una vegada 
llegida la tesi 

3 64.1. 3 becaris 
predoctorals 

    64.2. 3 projectes de 
recerca o transferència 
on treballin estudiants 
del màster 

  65. Obrir als estudiants, preferentment als de doctorat, els 
seminaris regulars realitzats en l’àmbit de la recerca, així 
com promoure la seva participació en totes les activitats 
que organitzi el Centre 

1 65.1. Accions de 
divulgació 

 c) Millorar la planificació docent i la seva execució en el màster per convertir-lo en un model d’excel·lència acadèmica en els 
estudis de postgrau 

 66. Vincular cada assignatura a un/a professor/a 
responsable, que n’assumeixi tant la gestió així com el 
disseny del programa, encara que s’externalitzi una part 
de la docència real, encarregada a experts externs per 
motius estrictament de qualitat 

3 66.1. Revisió de les 
guies docents del màster 

 67. Fomentar la mobilitat, facilitant més informació sobre 
les convocatòries existents i vinculant-la amb la xarxa de 
contactes internacionals en construcció 

1 67.1. Accions de 
divulgació 

 68. Dissenyar i executar un programa de formació 
pedagògica del professorat en relació amb l’ensenyament 
per competències i la seva avaluació 

3 68.1. Programa de 
formació pedagòcia del 
professorat en la 
formació per 
competències 
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 69. Protocolitzar tots els aspectes del funcionament del 
programa de màster/doctorat de cara a les acreditacions 
de qualitat (particularment en l’àmbit de l’acollida, la 
tutoria acadèmica durant el màster i la direcció de la 
recerca) 

1 69.1. Protocol del màster 

 d) Oferir una formació orientada cap al mercat professional més flexible i específica que el màster 

  70. Obrir els seminaris de recerca al món professional i a 
les institucions 

1 70.1. Accions de 
divulgació 

  71. Dissenyar i oferir seminaris o cursos específics sobre 
matèries d’actualitat 

3 71.1. 1 curs específic de 
formació continuada per 
professionals 

  72. Permetre l’accés a aquesta oferta específica als 
estudiants del màster mitjançant l’assignatura Seminaris 

3 72.1. Incloure el curs en 
les activitats de 
l'assignatura Seminaris 

ORGANITZACIÓ 5. Ajustar l’organització a les necessitats del centre   

a) Especialitzar els membres del Centre en l’àmbit de la recerca, la gestió i la docència, tot fent transparents les seves 
tasques de cara a eliminar desequilibris i maximitzar les potencialitats de cadascú 

73. Distribuir tasques i responsabilitats clares entre els 
membres del Centre 

2 73.1. Nomenament de 
responsables d'àrea 
d'acord amb el 
Reglament intern 

74. Activar una direcció executiva del centre, diferent de la 
direcció científica, com a tasca a temps complet, 
desvinculada de la tasca docent i la tasca investigadora 

3 74.1. Activar perfil 
direcció executiva del 
CEDAT 

75. Ampliar l’estructura organitzativa i reestructurar-la en 
tres grans àrees: gestió del màster/doctorat, gestió de la 
recerca i gestió de la transferència. A més s’han de 
constituir àrees de gestió singulars en àmbits d’acció 
estratègics: clínica, revista i fons bibliogràfic 

2 75.1. Nomenament de 
responsables d'àrea 
d'acord amb el 
Reglament intern 

b) Augmentar la dotació de recursos materials   

76. Incrementar i millorar l’espai físic disponible per al 
funcionament del Centre per facilitar tant el seu treball 
com la seva visibilitat física 

3 76.1. Nova seu CEDAT 
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77. Maximitzar el finançament, tot subratllant la 
singularitat i la importància del Centre entre els actors 
més pròxims i que puguin ser sensibles a les seves 
potencialitats 

3 77.1. Accions definides 
en el futur document 
d'aliances estratègiques 

78. Disseny d’un aplicatiu informàtic per a la gestió 
integral del Centre 

2 78.1. Aplicatiu per a la 
gestió del web del 
CEDAT 
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ANNEX III 
 
ALTRES PUBLICACIONS DELS MEMBRES DEL CEDAT (2007-2009) 
 
1. Llibres dirigits, coordinats o editats  
 

 BADIA MARTÍ, Anna – PIGRAU SOLÉ, Antoni – OLESTI RAYO, Andreu 
(Coords.), Homenaje a la Profesora Victoria Abellán Honrubia, 2 Vols: El 
Derecho internacional ante los retos de nuestro tiempo. Marcial Pons, Madrid-
Barcelona-Buenos Aires, 2009; ISBN: 978-84-9768-665-5; DL M-34661-2009; 
La Unión Europea ante los retos de nuestro tiempo. Marcial Pons, Madrid-
Barcelona-Buenos Aires, 2009; ISBN: 978-84-9768-666-2, DL M-34662-2009. 

 BLASCO DÍAZ J.L., Coeditor del libro El documento electrónico. Aspectos 
jurídicos, tecnológicos y archivísticos, Universitat Jaume I, Castellón, 2008. 

 FRANQUET SUGRAÑES, MT.; MARQUÈS I BANQUÉ, M.; (coord.) (2006), 
Actas del I Seminario de Innovación Docente en Ciencias Jurídicas, Tarragona, 
2006. 

 FUENTES GASO, J.R, GIFREU FONT, J. (Dirs.), Esquemas de procedimiento 
administrativo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007 

 FUENTES I GASÓ, JOSEP RAMON (director), GIFREU FONT, JUDITH 
(directora), TORRES ESTRADA R. (director), FONS I MAS M. (coord.), 
FORCADELL ESTELLER F. X. (coord.), MARÍN CONSARNAU D. (coord.), 
Esquemas de Extranjería Tomo XVIII, Ed. Tirant lo Blanch, València, 2009. 
ISBN: 978-84-9876-507 

 QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.), La Parte General del Derecho Penal,  
Thomson- Aranzadi, Navarra, 1ª ed., 2006 y 2ª ed. 2007. 

 QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.), MORALES PRATS, F. (Coord.), Comentarios 
a la Parte Especial del Derecho Penal, 5ª ed., Thomson-Aranzadi, Navarra, 
2005; 6ª ed., 2007. 

 
2. Monografies 

 
 CASTELLÀ SURRIBAS S.J., Els acords concordataris entre Espanya i la Santa 

Seu, Editorial Claret, Barcelona, 2008. 
 DE LUCAS MARTÍN, J.; AÑÓN ROIG, M.J.; GALIANA SAURA, A.; GARCÍA 

AÑÓN, J.; MESTRE MESTRE, R.; MIRAVET BERGÓN, P.; RUIZ SANZ, M.; 
SIMÓ NOGUERA, C.X.; SOLANES CORELLA, A.,  TORRES PÉREZ, F. Los 
derechos de participación como elemento de integración de los inmigrantes, 
Fundación BBVA, Madrid,  ISBN: 978-84-96515-68-0, D.L.: B-25062-2008. 

 GALIANA SAURA A., La ley: entre la razón y la experimentación, Ed. Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2008, ISBN: 978-84-84569855. 

 JORDÀ FERNÁNDEZ, A.M. - PURCALLA BONILLA, M.A., Las Relaciones 
Laborales en España hasta la Constitución de 1978; Editorial:DYKINSON, S.L. 
ISBN:978-84-9849-095-4 Depósito legal:M-37.642/2007, Madrid, 2007. 

 JORDÀ FERNANDEZ A.M., Orígens de la Diputació de Tarragona (1822-
1840): Divisió territorial, organització institucional i relacions amb els 
ajuntaments, Diputació de Tarragona, Tarragona, 2008, ISBN: 978-84-
95835680 D.L: T. 135-2008 

 JORDÀ FERNÁNDEZ A.M., El Derecho portuario en la historia. (De los 
orígenes a la Codificación), Autoritat Portuària de Tarragona, Tarragona, 2008, 
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ISBN: 978-84-96754218 D.L: SS-660/2008 
 JORDÀ FERNÁNDEZ A.M., Tarragona, 50 lugares con encanto, Lectio 

Ediciones, 2009, ISBN: 978-84-96754324. 50 indrets amb encant, Cossetània, 
2009, ISBN: 978-84-97914536. 

 RUIZ SANZ M., La construcción coherente del derecho, Dyikinson, Madrid, 
2009. 

 
3. Capítols de Llibre 

 
 BARRAT ESTEVE, J., FRANQUET SUGRAÑES, T., GIMÉNEZ COSTA, A., 

GONZÁLEZ BONDIA, A., JARIA I MANZANO, J., MARQUÈS I BANQUÉ, M., 
MARTÍ BAIGET, M., “El diseño de una comunidad virtual como estrategia de 
adaptación del profesorado de Ciencias Jurídicas a los postulados docentes del Espacio 
Europeo de Educación Superior”, en García San José, D., Innovación docente y calidad 
en la enseñanza de Ciencias Jurídicas en el Espacio Europeo de Educación Superior, 
Ed. Laborum, 2007, pp. 171-198. (ISBN10 849586388X; ISBN13 9788495863881). 

 BAUCELLS LLADÓS, J., MARQUES BANQUÉ, M., MORAN MORA, C.,  “La 
asignatura ‘Derecho y Prisión’: una experiencia de Clinical Legal Education en 
el ámbito penitenciario”, en Cinco años de premios Consejo Social URV a la 
Calidad Docente (ed. a cargo de J. Gavaldà), Colección URV-12, Publicaciones 
URV, Tarragona, 2007, pp. 117-139. 

 BAUCELLS LLADÓS, J. et al., “Capitulo: Chiapas. Epígrafes: 4. Estratègia 
represiva: militarización, policía y paramilitarización; 5. Dos casos 
paradigmáticos: Agua Azul y Choles de Tumbalá; 6. A diez años de Acteal: 
impunidad; 9. Derechos humanos. Capítulo: Atenco. Epígrafes: 7. Derechos 
humanos.”, en Chiapas, Oaxaca, Atenco. Informe de la situación de los 
derechos humanos. VI visita 2008. 30 enero-20 febrero. UNAM. México, 2008. 

 BLASCO DÍAZ, J.L., “La autonomía local: el desarrollo del sistema 
constitucional de distribución del poder público territorial”, Diálogos jurídicos 
España-México, Universitat Jaume 1, Castellón, 2007, pp. 19-52. 

 BLASCO DÍAZ, J.L., “La regulación local de la Administración electrónica”, en  
La Administración electrónica en España: experiencias y perspectivas de 
futuro, Universitat Jaume 1, Castellón, 2007, pp. 159-184. 

 BLASCO DÍAZ J.L., “Prueba, presunción de inocencia y proporcionalidad en el 
procedimiento sancionador en materia de tráfico”, en "Seguridad Vial", Ed. 
Tirant lo Blanch, València, 2008,  pp. 167-191. 

 VILA COSTA, B., CAMPINS ERITJA M. “Estructura orgánica (I)”, a  Abellán 
Honrubia,V.- Vilà Costa,B. (Dir.), Lecciones de derecho comunitario europeo, 
Editorial: Ariel, Barcelona, 2008, pp. 57-87. ISBN: 978-84-344-3251-2 Depósito 
legal: B.1.882-2008. 4ª edición actualizada (2005), 5ª impresión (2008).  

 CAMPINS ERITJA M., PI LLORENS, M., “'El ordenamiento jurídico comunitario: 
Fuentes” a Abellán Honrubia,V.- Vilà Costa,B. (Dir.), Lecciones de derecho 
comunitario europeo, Editorial: Ariel, Barcelona, 2008, pp. 123-138. ISBN: 978-
84-344-3251-2 Depósito legal: B.1.882-2008. 4ª edición actualizada (2005), 5ª 
impresión (2008).  

 CASADO CASADO, L., “La ejecución forzosa de los actos administrativos” en 
Esquemas de procedimiento administrativo, dirigit per J.R.Fuentes i J. Gifreu, 
Tirant lo Blanch, València, 2007 pp.81-96. 

 CASADO CASADO, L., “Los procedimientos de expropiación forzosa” en 
Esquemas de procedimiento administrativo, dirigit per J.R. Fuentes i J.Gifreu, 
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Tirant lo Blanch, València, 2007, pp.1119-140. 
 CASTELLÀ SURRIBAS, S.J., “Politiques d'Assegurament de la Qualitat: 
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España: I y II Congresos de Innovación Docente en Ciencias Jurídicas 
(Universitat Rovira i Virgili, 2005 y Universidad de Málaga, 2007)”, Revista de 
Educación y Derecho, núm 0, abril-septiembre 2009, pp. 99-119 

 FUENTES GASÓ, J. R., “Die öffentliche Sicherheit in der Spanisches Staat. 
Europol als europäisches polizeiliches Organitzation”, en Speyerer 
Forchungsberichte, núm. 245 (edición bilingüe alemán – español), Speyer 
(Alemania), 2007 (en premsa). 

 FUENTES GASÓ, J. R., GIFREU FONT, J.: "Il sistema della revoca degli atti 
amministrativi: annullamento di ofizio e revoca”, en Collanna della Facolta di 
Giurisprudenza della Università degli Studi di Lecce. Jovene Editore. Napoli 
(Italia), 2007 (en premsa). 

 FUENTES, J. R. – GIFREU, J., “El sistema de revisión de los actos 
administrativos: la revisión del oficio y la revocación en el ordenamiento jurídico 
español”, Jus Revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UJED, nº 
17, Durango, (México),  2009, ISSN: 01-87-8883. 

 JARIA MANZANO, J., “Novij Ustav Katalonii (Novoe v polozheniya o statuse 
Katalonii v sostave Ispanii)” [El nou Estatut de Catalunya (Una posada al dia de 
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la inserció de Catalunya a Espanya)], Kazanskiy Federalist, núms. 1-2 (21-22), 
2007, pp. 64-75 (versió russa de H. V. Pomerantsevoi). 

 JARIA MANZANO J., “Las consultas populares en Suiza (Un estudio sobre la 
democracia directa)”, Jus. Revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UJED, núm. 17, gener-juny 2009, pp. 127-144. 

 JORDÀ FERNÁNDEZ, A., “El Gobierno de las ciudades y la participación 
ciudadana. O cómo superar un modelo demasiado clásico” en Jus Revista del 
instituto de Investigaciones Jurídicas de la UJED, nº 17, 2009. ISSN: 01-87-
883. pp. 145-153 

 KLEIN BOSQUET O., “La Unió pel Mediterrani de Sarkozy”, a Revista de Debat 
Politic, n. 17, Fundació Rafael de Campalans, 2008, Barcelona. 

 MARQUÈS I BANQUÉ, M., “La evaluación de competencias en la Educación 
Superior: retos e instrumentos”, Revista de Educación y Derecho, núm 0, abril-
septiembre 2009, pp. 47-69 

 PURCALLA BONILLA, M.A., “Aspectos clave de la incapacidad temporal y 
análisis  de su problemática: la gestión y el control como telones de fondo”, 
Revista del Centro de Estudios Financieros, n.308, 2008. 

 QUINTERO OLIVARES G., “Extraterritorialidad y terrorismo”, Teoría y Derecho: 
Revista de pensamiento Jurídico, n. 3, 2008, pp. 137-155. 

 QUINTERO OLIVARES G., “Los intereses y bienes jurídicos concurrentes en la 
violencia de genero y en la prostitución”, Revista de Derecho de Extremadura 
(en premsa). 

 QUINTERO OLIVARES G., “Extraterritorialidad y terrorismo”, en Revista de 
pensamiento jurídico, nº 2, Valencia, 2008. 

 
6. Altres publicacions 

 
 BORRÀS S.; CERRATO, E.; FONT, M.; GÓMEZ, C.;  MARÍN, D.; RIVAS, E.; 

SIMÓN, H., “Una experiència de suport per a la millora de pràctiques docents 
innovadores”, V Congrés Internacional de Docencia Universitaria e Innovación 
(CIDUI), Universitat de Lleida, Campus de Cappont, 2-4 de juliol 2008, ISBN: 
978-84-8458-279-3, publicació en CD. 

 RIVAS, E., JORDI, C., BORRÀS, S., "El Grup d'Innovació Docent com a 
estratègia de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV per a l'adaptació a 
l'Espai Europeu d'Educació Superior", Publicación de las actas de las V 
Jornadas de Innovación Docente (en premsa). 

 CASTELLA SURRIBAS, S.J., ”Luces y tinieblas del concordato de España con 
la Santa Sede”, Éxodo,  Abril 2008, Número: 93, pp. 16-21.  

 FAJARDO DEL CASTILLO., T., “Crónica de paz y seguridad, julio-diciembre 
2006”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales, Vol.13, 2007. 

 FAJARDO DEL CASTILLO., T., “Crónica de paz y seguridad, enero-junio 
2007”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales, Vol.14, 2007. 

 FAJARDO DEL CASTILLO., T., “Crónica de paz y seguridad, julio-diciembre 
2007”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales, vol.15, 2008. 

 FRANCH SAGUER M., “L’Espagne et les contrats de colaboración entre 
secteurs public et privé”, Contrats publics vol. 81, París, 2008, pp. 10-17 

 FRANCH SAGUER M., “Les CCI espagnoles sont-elles des organismos de 
droit public?”, Contrats Publics, vol. 86, París, 2009, pp.2-6. 

 FRANCH SAGUER M., “L’Ârret Smirgeones”, Contrats Publics, vol.86, París, 
2009, p.71-74 
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 JARIA MANZANO, J., Recensió dels llibres Miguel A. Aparicio, (ed.); Josep Mª 
Castellà i Enriqueta Expósito, Enriqueta (coords.), Derechos y libertades en los 
Estados compuestos, Atelier, Barcelona, 2005, 234 pp., i Esther Mitjans, (ed.); 
Josep Mª Castellà Andreu, Derechos y libertades en Canadá, Atelier, 
Barcelona, 2005, 497 pp., Revista Vasca de Administración Pública / Herri-
Arduralaritzako Euskal Aldizkaria, núm. 77, 2007, pp. 240-245.  

 MARQUÈS I BANQUÉ, M. (coord.), CAMPOY VIZCAÍNO, M.M., FOLCH 
RAMÓN, A., FRANQUET SUGRAÑES, M.T., GONZÁLEZ SAEZ, L., LÓPEZ 
MUNTANER, J., SALCEDO MILIANI, A., TOMÁS ALABART, I., VISO 
SÁNCHEZ, S., “Revista d’Art Penitenciari. Una experiència de treball en equip 
interdisciplinar i d’avaluació per competències”, Actas del Congreso UNIVEST 
08 Congreso Internacional “El estudiante, eje del cambio en la universidad”, 
2008. Disponible a: http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/10256/899/1/226.pdf 

 NOGUEIRA LÓPEZ A., “Crónica legislativa de Galicia. Primer semestre de 
2007”, Revista de Llengua i Dret, nº49/2008, p.276-290. 

 NOGUEIRA LÓPEZ A., “Crónica legislativa de Galicia. Segundo semestre de 
2007”, Revista de Llengua i Dret, nº50/2008, p.344-354. 

 NOGUEIRA LÓPEZ A., “Crónica legislativa de Galicia. Primer semestre de 
2008”, Revista de Llengua i Dret, nº51/2008, p.385-395. 

 PIGRAU SOLÉ, A., Correspondents’ Reports, Spain, Yearbook of International 
Humanitarian Law 2005, Vol. 8, T.M.C. Asser Instituut, The Hague (Holanda), 
2007: “Great Lakes case”, pp. 497-498; “Scilingo case”, pp. 498-505; “Argentina 
case”, pp. 505-506; “Tibet case”, pp. 506-507; “Guatemala genocide case”, pp. 
507-513; “Detention of Ante Gotovina”, p. 513. 

 PIGRAU SOLÉ, A., Correspondents’ Reports, Spain Yearbook of International 
Humanitarian Law 2006, vol. 9, T.M.C. Asser Instituut, The Hague (Holanda), 
2008, ISBN: 978-90-6704-269-7 – ISSN: 1389-1359: “Cavallo case”, pp. 555-
558; “Couso case”, pp. 558-561; “Fotea case”, pp. 561-562; “Hamed 
Abderrahaman Ahmed case”, pp. 562-565; “Tibet case”, p. 565; “Falun Gong 
case”, p. 566; “The Western Sahara case”, p. 566; “Spanish Civil War case”, p. 
567. 

 PIGRAU SOLÉ A., Correspondents’ Report, Spain Yearbook of Internacional 
Humanitarian Law 2007, Vol. 10, T.M.C. Asser Instituut, The Haue (Holanda), 
2009, ISBN: 978-90-6704-270-3 – ISSN: 1389-1359: “International Treaties”, 
pp.442-425; “Cases”pp. 425-442. 

 PIGRAU SOLÉ A., “Consideraciones sobre la competencia de la Corte Penal 
Internacional respecto del ataque armado de Israel sobre la franja de Gaza 
(Diciembre 2008- enero 2009)” Ponencia en Internacional Conference: Is there 
a Court for Gaza?, Palazzo Marini, Camera dei Deputati, Roma, Italia, 22 de 
mayo de 2009. http://www.internazionaleleliobasso.it/index.php?newsid=431  

 PIGRAU SOLÉ A., “Evolució i problemes actuals del Dret internacional en el 
terreny de la pau, el Dret humanitari i de guerra”, Gener 2006, Estudi 
complementari. Programa per a la creació de l'Institut Català Internacional per 
la Pau Departament de Relacions Institucionals i Participació, Generalitat de 
Catalunya, Disponible en: 
http://www10.gencat.net/drep/binaris/Evolucio_Problemes_actuals_Dret_Intern
acional_tcm112-53344.pdf. Publicado también en formato papel con el título 
“Guerra i Pau: L’evolució del dret internacional”, Materials de Pau i Drets 
Humans, Document de Treball, 3; Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets 

http://www.internazionaleleliobasso.it/index.php?newsid=431
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Humans; Generalitat de Catalunya, octubre 2008. Versiones española e 
inglesa, enero 2009. 

 PIGRAU SOLÉ, A., correspondents’ Reports, Spain, Yearbook of International 
Humanitarian Law 2008, Vol. 11, T.M.C. Asser Instituut, The Hague (Holanda), 
(en prensa).  PIGRAU SOLÉ, A., “El desarrollo de una política pública de 
fomento de la paz en Cataluña”, Materiales de Paz y Derechos Humanos,12; 
Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans; Generalitat de Catalunya, 
julio 2009. Versiones catalana e inglesa, julio 2009. 

 RUÉ, J. (COORD.), AMADOR, M., ARMENGOL, J., BOSCO, A., FONT, A., 
FRANQUET, MT., GINÉ, J., MARQUÈS, M., PIVIDORI, I., RAMBLA, X. (2008), 
“Model d’anàlisi de la qualitat de l’ensenyament, des de la perspectiva dels 
estudiants a titulacions de quatre universitats catalanes, Actas del V Congreso 
Internacional ‘Docencia Universitaria e Innovación’ (CIDUI) (CD-Rom). 

 QUINTERO OLIVARES G. “Comiso” Voz en “Diccionario de Derecho Penal 
Económico”, J. Boix Reig (dir.), Iustel, 2008, pp. 165 ss. ISBN: 978-84-96717-
88-6. 

 TORRES ROSELL, LUQUE REINA, RODRÍGUEZ PUERTA, VILLACAMPA 
ESTIARTE, “La utilització dels sistemes de control electrònic a la població 
penada a Catalunya”, versió on line a www.gencat.net/justicia/ce ,2008. 

 TORRES ROSELL N., Traducció de l’anglès al castellà del capítol de les 
profesores GESLTHORPE i PADFIELD, “Una evaluación del sistema de justicia 
penal desde la perspectiva de Inglaterra y Gales”, publicada a l’obra Las 
sanciones penales en Europa (Coord. TAMARIT SUMALLA), Pamplona, 2009. 

 TAMARIT SUMALLA, GARCIA ALBERO, SAPENA GRAU, TORRES ROSELL, 
Materials docents de l’assignatura “Dret penitenciari”, editats per la Universitat 
Oberta de Catalunya, 2009.  

 TORRES ROSELL: Tema 1 “La prevenció del delicte. Concepte”, i Tema 2 “La 
prevenció del delicte: model clàssic i neoclàssic; la prevenció situacional”, Curs 
on-line, Centre d’estudis jurídics i formació especialitzada, CEJFE-GEC, 2008. 

 VERNET LLOBET, J., “L’activitat del Consell Consultiu, una institució portada a 
terme”, Activitat parlamentària, n. 18, 2009, p. 8-16. 
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ANNEX IV 
 
ALTRES PROJECTES DE RECERCA AMB PARTICIPACIÓ 
D’INVESTIGADORS DEL CEDAT (2007-2009) 
 
Projectes vigents 
 

 Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Investigación. 
Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento. Programa 
nacional de Ciencia Sociales, Económicas y Juridicas: "Garantías Jurídicas 
frente a la discriminación racial y étnica. Estudio de casos y medidas de 
protección"; (Ref. SEJ2007-63476). Des de l'1/10/07 fins al 30/09/2010. 
Investigador Principal: Mario Ruiz Sanz. 

 Institut d’Estudis Autonòmics; Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació de la Generalitat de Catalunya. “Expropiació forçosa i 
Comunitats Autònomes. Abast de les competències autonòmiques amb 
especial referència als jurats autonòmics d’expropiació: realitat i 
perspectivas”. Des del 27/05/2009 fins al 27/07/2010. Investigadora Principal: 
Lucía Casado. 

 Ministerio de Ciencia e Innovación. “Alegaciones en derecho en el régimen 
jurídico catalán (ss. XV-XVIII)”. Des del 2008 al 2011. Investigador Principal: 
Antoni Jordà Fernàndez. 

 Universitat Rovira i Virgili. Programa: AIRE - Programa d'ajuts d'incorporació a 
la recerca. “La reforma del régimen jurídico del contrato de seguro y su 
armonización con la normativa comunitaria. Con especial atención al 
transporte”. Ref. 2009AIRE-11. Des del 2009 al 2011. Investigador Principal: 
Pablo Girgado Perandones. Hi participa Maria Marquès Banqué. 

 Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Investigación. 
Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento. Programa 
nacional de Ciencia Sociales, Económicas y Juridicas: “Delimitación subjetiva 
y condiciones de empleo y trabajo del personal docente e 
Investigador(PDI) laboral de las universidades públicas”. Ref. SEJ2007-
67808-C02-01.  Des del 1/10/2007 fins al 30/09/2010. Investigador Principal: 
Josep Moreno Gené (Universitat de Lleida). Hi participa Miquel Àngel Purcalla 
Bonilla. 

 TARGET R+D Policy, VII Programa Marco de I+D de la Unión Europea 
(COH�2007�2.2�OMC�NET, 234522); Coordinación: Hebrew University of 
Jerusalem; Duración: 1/4/2009�1/4/2011. Hi participa la Dra. Alba Nogueira 
López. 

 
Projectes tancats 
 

 Secretaría de Estado de Universidades. Ministerio de Educación  y Ciencia. 
Programa Nacional de ayudas para la movilidad de profesores de universidad e 
investigadores españoles y extranjeros. Université du Québec à Montréal, 
Montréal, Canadá. “Tendencias de la práctica internacional en cuanto al 
empleo de la jurisdicción universal para la persecución de los crímenes 
internacionales de mayor gravedad”.  Número de proyecto: PR2007-0309. 
Durada: 2007. Investigador principal: Antoni Pigrau Solé. 
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 Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, Generalitat de 
Catalunya. Oficina de promoció de la pau i dels drets humans. “Estudio sobre 
el concepto de la jurisdicción universal y los casos abiertos en la Audiencia 
Nacional Española”. Durada: 2007. Investigador principal: Antoni Pigrau Solé. 

 Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, Generalitat de 
Catalunya. Oficina de promoció de la pau i dels drets humans. ”Estudio sobre 
el concepto de la jurisdicción universal. Segunda fase.” Durada: 2008. 
Investigador principal: Antoni Pigrau Solé. 

 Ministerio de Educación y Ciencia. Programa Nacional de Promoción General del 
Conocimiento. “Derecho, cine y literatura”. Ref. SEJ2005-05469. Durada: de 
2005 a 2008. Investigador Principal: Dr. Benjamín Rivaya García. Hi ha participat 
Mario Ruiz Sanz. 

 Dirección General de Investigación. Programa Nacional de Ciencias Sociales, 
Económicas y Jurídicas. “Empresa, cambios organizativos y nuevas 
tecnologías”. Ref: SEJ2004-07538. Durada: de 2004 a 2007. Investigador 
Principal: Miguel Angel Purcalla Bonilla. 

 Generalitat de València, “Administración local y modernización tecnológica”, 
Durada: des de 1-1-2007 a 31-12-2007; Investigador Principal: José Luis Blasco 
Díaz. 

 Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)- “Els drets 
històrics i l’autogovern dels pobles d’Espanya”. Durada: de 2005 a 2008. 
Investigador Principal Tomás de Montagut Estragués. Hi ha participat Antoni 
Jordà Fernández. 

 Ministerio de Educación y Ciencia. Programa Nacional de Promoción General del 
Conocimiento. “La Costumbre jurídica en el área cántabro-pirenaica”. 
Durada: de 2005 a 2008. Investigador Principal Santos Coronas González. Hi ha 
participat Antoni Jordà Fernández. 

 Ministerio de Educación y Ciencia. Proyectos de investigación para potenciar los 
grupos de investigación consolidados. ·”La protección de los derechos en un 
sistema constitucional en red: integración y eficacia de la diversidad de 
niveles ordinamentales en España”. Ref. SEJ2006-15164. Durada: de 2006 a 
2009. Investigador Principal: Miguel Angel Aparicio Pérez (UB). Hi ha participat 
Laura Román Martín, Neus Oliveras Jané i Jordi Jaria Manzano. 

 Junta de Andalucía. Plan Andaluz de Investigación. “Sistema penal y 
colectivos de riesgo laboral específico (inmigrantes, mujeres, jóvenes) en 
Andalucia”. Investigador Principal: Juan Mª Terradillos Basoco (UCA). Durada: 
de 2006 a 2009. Hi ha participat Esther Hava García 

 Ministerio de Educación y Ciencia. Programa Nacional de Promoción General del 
Conocimiento. “El derecho histórico en los pueblos de España: Ámbitos 
público y privado (siglos XII - XIX)”. Durada: de 2006 a 2009. Investigador 
Principal: Maria Encarnacion Ricart Martí. Hi ha participat Antoni Jordà 
Fernández. 
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ANNEX V 
 
ALTRES PROJECTES O CONTRACTES DE TRANSFERÈNCIA AMB 
PARTICIPACIÓ DE MEMBRES DEL CEDAT 
 

 Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, Generalitat de 
Catalunya. Oficina de promoció de la pau i dels drets humans. “L’actuació de 
l’Oficina de promoció de la pau i dels drets humans en matèria de foment 
de la pau. El desenvolupament d’una política pública de foment de la pau 
a Catalunya”. Durada: 2007. Investigador responsable: Antoni Pigrau Solé. 

 Ajuntament de Tarragona. “Revisión de la Guia del inmigrante del 
Ayuntamiento de Tarragona”. Durada: 2006-2007. Investigador responsable: 
Santiago J. Castella Surribas. 

 Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. “Coordinació d’un 
informe sobre la formació requerida i l’accés a les professions vinculades 
a l’Administració de Justícia”. Durada: 2007. Investigador responsable: Jordi 
Jaria Manzano. 

 Conselleria de Economía e Facenda, Xunta de Galicia. “Elaboración de una 
Ley de Patrimonio de la Administración autonómica gallega” Durada: 
2007. José Luis Carro Fernández-Valmayor. Hi ha participat Alba Nogueira 
López. 

 Ayuntamiento de Onda. “Aspectos jurídicos y de seguridad en la 
implantación de procesos de administración electrónica local”. Durada: 
2006-2008. Investigador responsable: José Luis Blasco Díaz. 

 Unión de Mutuas. “Estudio jurídico sobre la aplicación de la Ley de 
contratos del sector público a la Unión de Mutuas”. Durada: 2008. 
Investigador responsable: José Luis Blasco Díaz. 

 Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya. “Informe per a la realització de l’avantprojecte de llei de 
consultes populars”. Durada: 2008. Investigador responsable: Josep Maria 
Castellà Andreu (UB). Hi ha participat Jordi Jaria Manzano. 

 Ajuntament de Tarragona, “Assessorament en la presentación 
d’al·legacions davant la Comissió Europea”. Durada: 2008. Investigador 
responsable: Antoni Pigrau Solé. 

 “Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Xunta de 
Galicia. “Elaboración de propuestas normativas sobre el régimen jurídico 
del Gobierno y de la Administración Autónoma Gallega”. Durada: 2008. 
Investigador responsable: José Luis Carro Fernández-Valmayor. Hi ha 
participat Alba Nogueira López. 

 Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Xunta de 
Galicia. “Examen y determinación de las posibilidades de desarrollo por la 
Comunidad Autónoma de Galicia del Estatuto Básico del Empleado 
Público en la articulación de propuestas normativas en esta materia”. 
Durada: 2008. Investigador responsable: Marcos Almeida Cerreda. Hi ha 
participat Alba Nogueira López. 

 Vicepresidencia de la Igualdad y el Bienestar, Xunta de Galicia. “Informe 
sobre el uso del gallego como lengua de comunicación en la Red de 
Escuelas infantiles de la Xunta de Galicia “Galescolas”. Durada: 2008. 
Investigador responsable: Alba Nogueira López 
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ANNEX VI 
 
ALTRES CONFERÈNCIES, CURSOS I SEMINARIS IMPARTITS PER 
MEMBRES DEL CEDAT 
 
2007 
 

 BORRÀS PENTINAT, S., Conferencia “Entes Locales y Europa: el papel de los 
entes subestatales (regiones y municipios) en el marco regional europeo” y 
“Entes Locales y Europa: la participación de los entes subestatales (regiones y 
municipios) en la definición de las políticas comunitarias”, Master en Gestión y 
Derecho Local, Tarragona, 19 de novembre. 

 BORRÀS PENTINAT, S., Conferencia "Entes Locales y Europa: La repercusión 
de las políticas comunitarias en el desarrollo de los municipios, especial 
referencia a los instrumentos financieros”, Master en Gestión y Derecho Local, 
Tarragona, 26 de novembre. 

 CAMPINS ERITJA, M., “La reforma institucional de la Unión Europea”, Barcelona, 
21 abril 2007;  Actualidad de la política exterior española, 6º edición, curso 2006-
2007, Centro de Estudios Internacionales. 

 CASTELLÀ SURRIBAS, S.J., Conferència “Sobiranies compartides i identitats 
plurals: la fi de l'Estat nació en un món global”, Seminari Catalunya 1906-2050: 
Panorama de la construcció nacional, URV - Foment Republicà Nacionalista, 
Reus, 5 de març de 2007. 

 CASTELLÀ SURRIBAS, S.J., “Igualdad de derechos para todas las religiones en 
un estado laico”, Ponència, Parlamento de las Religiones, Alicante, 2007. 

 CASTELLÀ SURRIBAS, S.J., “La construcción de identidades nacionales”: 
Ponència, Jornades Patrimoni, memoria i identitat, Facultat de lletres URV, 
Tarragona, 2007. 

 CASTELLÀ SURRIBAS, S.J., “Estudi sobre la normativa que regula les relacions 
Santa Seu - Estat Espanyol i les seves repercussions”, Ponència, Universitat 
Catalana d'Estiu - Jornades d'Estiu sobre el cristianisme al Segle XXI: Concordat: 
De quina manera ens afecta el capteniment de l'esglesia oficial. Prada de 
Conflent, França, 2007 . 

 GONZÁLEZ BONDIA, A., Curso ’Ens Locals i Europa’ del Postgrau en Gestió i 
Administració Local, Aula d’Alts Estudis Electes, organizado por l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya, UAB y la Associació Catalana de Municipis 
i Comarques. 14 d’abril de 2007, La Selva del Camp.  

 GONZÁLEZ BONDIA, A., Curso ’Europa i ens locals. La gestió de fons i projectes 
europeus’ del Diploma de Postgrau en Gestió i Administració local. Curs en 
Gestió i Administració Local (I), Aula d’Alts Estudis Electes, organizado por 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, UAB y la Associació Catalana de 
Municipis i Comarques. Barcelona, 10 de novembre de 2007.  

 GONZÁLEZ BONDIA, A., Curso ’Ens Locals i Europa. La gestió de fons i 
projectes europeus’ del Diploma de Postgrau en Gestió i Administració local. Curs 
en Gestió i Administració Local (I), Aula d’Alts Estudis Electes, organizado por 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, UAB, URV y la Associació 
Catalana de Municipis i Comarques, Tarragona, 16 de novembre de 2007;. 

 GONZÁLEZ BONDIA, A., Curso ’Ens Locals i Europa’ del Master en Gestió i Dret 
Local organizado por la Diputación de Tarragona y la Escola d’Administració 
Pública de Catalunya; Tarragona, 19 de novembre de 2007.  
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 JORDÀ FERNÁNDEZ, A., “Derechos históricos y Constitución española”,  
Presentació de comunicació. Seminario Instituto Estudios Jurídicos 
Internacionales, Universidad Rey Juan Carlos. Madrid. 2007. 

 JORDÀ FERNÁNDEZ, A., Taula Rodona “Estatut d’Autonomia de Catalunya 2006 
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