
 - 1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMÒRIA D’ACTIVITAT  2010 



Memòria d’activitat 2010 

 

 
 



Memòria d’activitat 2010 

 

Universitat Rovira i Virgili 

Campus Catalunya 

Av. Catalunya, 35 
43002 Tarragona 

Tel. +34 977 55 83 94 

Fax + 34 977 25 65 92 
cedat@urv.cat 

www.cedat.cat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Memòria d’activitat 2010 
 



Memòria d’activitat 2010 

 

  
 
 
 
 
 



Memòria d’activitat 2010 

3 

 
I. ÓRGANS DE GOVERN 
 
1. Director ................................................................. 7 
2. Consell de Direcció............................................... 7 
3. Consell Assessor .................................................. 7 
4. Comissió de Seguiment ........................................ 8 
 
II. ORGANITZACIÓ 
 
1. Personal............................................................... 9 
1.1. Investigadors del CEDAT................................... 9 
1.2. Equip Tècnic del CEDAT ................................... 12 
1.3. Becaris............................................................... 12 
1.4. Investigadors convidats ..................................... 13 
2. Seu ....................................................................... 14 
3. Comunicació ....................................................... 14 
3.1. Marca CEDAT.................................................... 14 
3.2. Pàgina Web ....................................................... 14  
3.3. Butlletí electrònic ............................................... 14  
3.4. Impacte en els mitjans de comunicació ............. 15 
4. Fons bibliogràfic ................................................. 16 
 
III. RELACIONS INSTITUCIONALS 
 
1. Trobades institucionals...................................... 17 
2. Convenis de la URV impulsats pel CEDAT....... 19 
3. Altres.................................................................... 20 
 
 

 
 
IV. ÀMBITS D’ACTUACIÓ DEL CEDAT 
 
1. Formació .................................................................... 22 
1.1. Màster Universitari en Dret Ambiental ...................... 22 
1.1.1. Nous Alumnes ...................................................... 22  
1.1.2. Ajuts i beques........................................................ 24 
1.1.3. Activitats del Master .............................................. 25 
1.1.3.1. Actes d’inauguració i cloenda............................. 25 
1.1.3.2. Activitat acadèmica............................................. 26 
1.1.3.2.1. Assignatures impartides .................................. 26 
1.1.3.2.2. Sortides de Camp............................................ 27 
1.1.3.2.3. Pràctiques externes......................................... 29 
1.1.3.2.4. Clínica Jurídica Ambiental .............................. 30 
1.1.3.2.5. Acció tutorial i de coordinació.......................... 32 
1.1.3.2.6. Activitats dels alumnes .................................... 33 
1.1.3.3. Treballs finals i publicacions del Màster ............ 34 
1.1.4. Antics alumnes ...................................................... 35 
1.1.4.1. Associació .......................................................... 35 
1.1.4.2. Inscripció de tesis doctorals ............................... 37 
1.1.5. Manual de processos del Màster i seguiment  
de la qualitat .................................................................... 37 
1.2. Altres titulacions ...................................................... 39 
1.3. Seminaris de formació i conferències....................... 40 
1.4 Projectes d’innovació docent..................................... 41 
 
 
 
 
 

Índex 
 



Memòria d’activitat 2010 

4 

 
 
2. Recerca  
2.1. Projectes finançats ............................................ 43 
2.2. Participació en Jornades i Congressos.............. 46 
2.3. Seminaris de recerca......................................... 50 
2.4. Publicacions de recerca .................................... 53 
2.4.1. Llibres dirigits, coordinats o editats................. 54 
2.4.2. Monografies .................................................... 54 
2.4.3. Capítols de Llibre............................................ 54 
2.4.4. Articles en revistes científiques indexades ..... 57 
2.4.5. Articles en altres revistes científiques............. 58 
2.4.6. Altres publicacions  
(cròniques, recensions, papers, opuscles)................ 59 
2.5. Tesis doctorals................................................... 61 
2.6. Quaderns de Dret Ambiental ............................. 61 
2.7. Revista Catalana de Dret Ambiental.................. 63 
2.8. Assistència a  Congressos i estades de  
recerca...................................................................... 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Transferència  
3.1. Projectes o contractes finançats de transferència  
en l’àmbit del dret  ambiental o en temes afins ...............  65 
3.2. Conferències, cursos i seminaris impartits per  
membres del CEDAT, en l’àmbit del dret ambiental o en 
temes afins......................................................................  66 
3.3. Clínica Jurídica Ambiental ........................................  66 
3.4.  Altres activitats ........................................................  67 
 
 
4. Cooperació 
4.1 Projectes ...................................................................  70 
4.2. Altres activitats .........................................................  71 
 



Memòria d’activitat 2010 

5 

ANNEX I:   Reglament del CEDAT.......................................................................................  72 

ANNEX II: Altres publicacions dels membres del CEDAT....................................................  83 

ANNEX III: Altres projectes de recerca amb participació d’investigadors del CEDAT..........  89 

ANNEX IV: Altres projectes o contractes de transferència amb participació de membres  

del CEDAT............................................................................................................................  91 

ANNEX V:  Altres conferències , cursos i seminaris impartits per membres del CEDAT .....  93 



Memòria d’activitat 2010 

6 

 
 
 
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 adicional. Un 80%  d’aquest finançament és fix i l’altre 20% subjecte a la consecución d’objectius predeterminats. 
El procés de tancament de 2009 va constatar un grau d'assoliment dels objectius proposats del 90,8%. L’acord de tancament 
de 2009 es va signar el 8 de març de 2010. 

Presentació 
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1. Director 
 
El Dr. Antoni Pigrau Solé, Catedràtic de Dret Internacional Públic, és director del CEDAT des de l’1 de desembre de 2007. 
 
2. Consell de Direcció 
 
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 
• Directora de la Clí 
• nica 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 
• Dra. Anna Pallarès Serrano (actualment responsable de l’Ensenyament de Dret de la FCJ) 
• 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 2011. 
 
 
 
 

I. Òrgans de govern 
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4. Comissió de Seguiment 
 
 
El Conveni de creació del CEDAT preveu la constitució d’una Comissió de seguiment. La Comissió de seguiment es va 
constituir el 9 de febrer de 2010, amb la següent composició: 
 
 

• 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 
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II. Organització 
 

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

• Dr. Antoni Pigrau Solé, Catedràtic d’Universitat 
• Dr. Santiago José Castellà Surribas, Titular d’Universitat 
• Dr. Alfons Gonzàlez Bondia, Titular d’escola universitària 
• Dra. Susana Borràs Pentinat, Professora 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),  
• Dr. Jordi Barrat Esteve, Titular d’Universitat 
• Dr. Jordi Jaria Manzano, Professor Lector 
• Sra. Laura Roman Martín,  Titular d’escola universitària 
• Sra. Neus Oliveras Jané, Titular d’Escola Universitària URV 
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Àrea de Dret Administratiu, Departament de Dret Públic: 
 

• Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó, Titular d’Universitat  
• Dra. Lucía Casado Casado, Titular d’Universitat 
• Dr. Endrius Cocciolo, Professor Lector 
• Dra. Anna Pallarès Serrano, Professora Agregada  
• 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 
• Dr. Víctor Merino, Professor Ajudant 
 

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

• Dr. Antoni Maria Jordà Fernández, Catedràtic d’Universitat 
 

Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social, Departament de Dret Públic: 
 

• 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. 
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Universidad del País Vasco 
 

• Dra. Blanca Lozano Cutanda, Catedràtica de Dret Administratiu 
 

Universitat Autònoma de Barcelona 
 

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

Universitat Jaume I de Castelló 
 

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

Universidad de Granada 
 

• Dra. Teresa Fajardo del Castillo, Titular d’Universitat de Dret Internacional Públic 
 
 
Investigadors externs a la URV (continuació) 
 
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 
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Durant l’any 2010 s’han incorporat al CEDAT tres nous membres investigadors: 
 

• Dr. Endrius Eliseo Cocciolo, professor lector Àrea Dret Administratiu, Departament de Dret Públic, URV. Acord del 
Consell de Direcció del Cedat del dia 5 de juliol de 2010. 

• Dr. Víctor Manuel Merino Sancho, professor ajudant doctor, Àrea Filosofia de Dret, Departament de Dret Públic, 
URV. Acord del Consell de Direcció del Cedat del dia 5 de juliol de 2010 

• Dr. Jordi Barrat Esteve, professor titular d’Universitat, Àrea de Dret Constitucional, Departament de Dret Públic, URV. 
Acord del Consell de Direcció del Cedat del dia 21 de setembre de 2010. 

 
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. Data acabament: 30/09/2010. 
 
1.3. Becaris 
 
Becaris d’investigació URV 
  

a) Becaris postdoctorals 
 

• Dr. Antonio Cardesa Salzmann. Data incorporació 1/09/2010 
 
b)  Becaris predoctorals 

 
• Sr. Oliver Klein. Data incorporació 1/09/2007 
• Sr. Alberto Olivares Gallardo. Data incorporació 1/09/2007 
• Sra. Carolina Lourdes Riquelme Salazar. Data incorporació 19/10/2009 
• Sra. Marcos J. Rios Angulo (Beca FI-ICIP). Data incorporació 1/05/2010 
• Sra. Paola Milenka Villavicencio Calzadilla (Beca MAEC-AECI). Data incorporació 30/01/2010 
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• Sra. Marina Rodríguez Beas, Data d’incorporació 01/09/2010. 
• Sra. Gabriela Fauth. Data incorporació 01/11/2010 

 
Becaris Erasmus en pràctiques 
 

L’any 2009, per primera vegada,es va signar 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, durant el 2010 les següents 
persones: 

• 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. 

• Sr. Christian Roggio, Università degli studi di Sassari (durada de l’estada del 01/10/2010 a 01/02/2011). Durant 
aquests mesos ha estat treballant en la confecció del butlletí Cedat i ha introduït dades a la Intranet del Cedat. 

 
Beques de col·laboració específica : 
 

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

• 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 30/08/2010, amb una dedicació de 15 hores setmanals. 

• Sra. M. Cecilia Marambio Thibaut, Beca d’investigació del grup de recerca. Data incorporació 1/10/2010. 
 

1.4. Investigadors convidats 
 
Durant l’any 2010 el Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona no ha tingut investigadors convidats, més enllà dels 
que han participat en les diverses activitats científiques desenvolupades. 
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2. Seu 
 
La seu del Cedat està ubicada a la Facultat de Ciències Jurídiques (Campus Catalunya), Av. Catalunya, 35 de Tarragona 
(Despatx 103 i 19 bis, 2ona planta). 
L’adreça de correu electrònic del cedat és: cedat@urv.cat 
L’adreça comuna dels becaris del CEDAT és: becaris.cedat@urv.cat 
 
3. Comunicació 
 
3.1. Registre de la Marca CEDAT 
 
El 2009 es va contractar la tramitació del registre de la marca del CEDAT a través de l’empresa J.D.Núñez Patentes y 
Marcas, S.L. Es va  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. Amb data 20 d’octubre de 2010 s’ha rebut el Certificat de Registre 
corresponent a la Marca Comunitària del CEDAT(Nº 008758691) 
 
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 
 
Durante el 2010 l’empresa STAITEC ha construit l’intranet del CEDAT així com la pàgina web de la Revista Catalana de Dret 
Ambiental, www.rcda.cat 
 
3.3. Butlletí electrònic 
 
El butlletí del Cedat és mensual i surt el dia 15 de cada mes, onze cops a l’any, perquè el mes d’agost no es publica. El 
butlletí inclou novetats normatives, notícies, jurisprudència, i una agenda amb convocatòries de  
Seminaris, Jornades, etc. S’edita en versions catalana i castellana. Es distribueix per subscripció i de forma gratuita. Durant 
l’any 2010 s’ha publicat els butlletins nº 9 a nº 19.   
 
Els butlletins es poden consultar a http://www.cedat.cat/ca/butlleti/index.php 
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3.4. Impacte en els mitjans de comunicació 
 
El CEDAT ha aparegut en els mitjans de comunicació, en relació amb els següents esdeveniments. 
 

• Espai pagat al suplement de recerca de El PERIÓDICO, 15 de març de 2010. 
• Amb motiu de les activitats organitzades al voltant de l’exposició Aigua, Rius i Pobles, durant el mes de juny i primers 

de juliol de 2010. 
• En diversos moments de l’any, arran de la participació en l’elaboració del Pla Estratègic i Agenda 21 Reus demà. 
• Amb motiu de l’acte d’inauguració del Curs 2010-2011 del Màster Universitari en Dret Ambiental, que va tenir lloc el 

18 d’cotubre de 2010. 
• Amb motiu del lliurament del I Premi de Recerca de la Càtedra Dow-URV de Sostenibilitat al Sr. Jordi Recordà, 

alumne del Màster Universitari en Dret Ambiental, que va tenir lloc el 20 d’oc  tubre de 2010. 
• La celebració de la XV edició de la Setmana de la Ciència, els dies 17, 18 i 19 de novembre, al Campus Catalunya 

de la URV. Durant les jornades es va comptar amb la intervenció dels membres del CEDAT, qui mitjançant la 
realització de diverses activitats 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/2010.php 
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4. Fons bibliogràfic 
 
Entre els anys 1993 i 2010, la FCJ ha adquirit documents en matèria de Medi Ambient per un import total de 89.179 € 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 2.900 volums, aproximadament, i 31 publicacions periòdiques 
en paper a més d’altres revistes jurídiques electròniques. 
 
A través del CBUC, el CEDAT té accés a més de 300 revistes relatives al medi ambient, en tots els seus aspectes, en format 
electronic, disponibles en les bases de dades Lexis-Nexis, Ecoiuris, Iustel, i Ecolegis; els portals de revistes electròniques 
JSTORI, JSTORII, Taylor&Francis i Scopus i els Llibres-e Oxford Referencie Online i Springer.  
 
El 2010 el fons de llibres juntament amb altres documents afins procedents de la Facultat de Lletres i l’Escola d’Infermeria han 
ocupat un espai singular a l’Aula de Medi Ambient, en el sí de la biblioteca del Campus. 
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1.Trobades institucionals 
 
Durant el període de referència es poden destacar les següents trobades: 
 
• El dia 21 de gener el Dr. Antoni Pigrau es va reunir amb el Sr. Cándido Álvarez, director del Consorci Salut i Medi, del 

qual forma part la URV. 
• El dia 22 de gener el Dr. Antoni Pigrau i la Dra. Lucía Casado es van reunir amb els responsables del Departament de 

Medi Ambient i Habitatge en matèria d’informació ambiental. 
• El dia 25 de gener el Dr. Antoni Pigrau es va reunir amb el vicerector de Política Acadèmica i Científica  de la URV, Dr. 

Josep Manel Ricart. 
• El dia 3 de febrer el Dr. Antoni Pigrau es va reunir amb el Sr. Joan Pons, representant a Tarragona del Col.legi 

d’ambientòlegs de Catalunya 
• El dia 9 de febrer va dur a terme la reunió de constitució de la comissió de seguiment del Centre d’Estudis de Dret 

Ambiental Alcalde Pere Lloret, a la Sala de Reunions del Deganat, sota la presidència del Sr Francesc Xavier Grau Vidal i 
amb l’assistència dels Srs. Frederic Adan, Josep Ramon Fuentes, Ferran Sánchez, Joan Sanahuja, Mario Cortés i Manel 
Sanmartin. 

• El dia 11 de febrer el Dr. Antoni Pigrau es va reunir amb el Sr. Joan Roca, director general de la recerca de la Generalitat 
de Catalunya. 

• Una representació del CEDAT formada pels Drs. Antoni Pigrau, Maria Marquès, Jordi Jaria i Aitana de la Varga ha 
participat en el Congreso Jurídico Internacional sobre Globalización, Riesgo y Medio Ambiente, Universidad de Granada, 
Granada, entre els dies 3 i 5 de març de 2010. 

• El dia 12 de març, el Dr. Antoni Pigrau es va reunir amb el Sr. Josep Planas Cisternas, subdirector general d’Informació i 
Educació Ambiental de la Generalitat de Catalunya. 

• El dia 25 de març de 2010, el Dr. Antoni Pigrau i la Dra. Mar Campins van fer una presentació del CEDAT a la seu de la 
IUCN Academy of Environmental Law, a la Universitat d’Ottawa (Canadà). Es van reunir amb el Sr. Yves Le Bouthillier, 
director de l’Acadèmia, la Sra. Carolyn Farquhar, directora adjunta i la Sra. Winnie Carruth, responsable de les relacions 
amb els membres. 

• El dia 26 de març de 2010, el Dr. Antoni Pigrau i la Dra. Mar Campins es van reunir amb la Dra. Hélène Trudeau, del 
Centre de Recherche en Droit Public de l’Université de Montréal, a Montréal, Québec, (Canadà). 

 

III. Relacions institucionals 
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• El dia 29 de març el Dr. Jordi Jaria i la Dra. Maria Marquès van presentar el CEDAT en el marc del Seminari 

Environmental Justice in Legal Education, organitzat pel UK Centre for Legal Education, en col·laboració amb el 
University College of London i la University of Warwick, Warwick, Regne Unit. 

• El dia 28 d’abril el Dr. Antoni Pigrau es va reunir amb el Sr. Carles Viver Pi –Sunyer i el Sr. Miquel Àngel Cabellos, 
Director i Responsable de l’Àrea de Recerca, respectivament, de l’Institut d’Estudis Autonòmics, de la Generalitat de 
Catalunya. 

• El dia 29 d’abril el Dr. Antoni Pigrau es va reunir amb el Sr. Jordi Escolà, biòleg. 
• El dia 29 d’abril el Dr. Antoni Pigrau es va reunir amb els responsables del projecte de titulació en ciències ambientals, 

Drs. Joan Igual i Dr. Francesc Borrull. 
• El dia 5 de maig el Dr. Antoni Pigrau es va reunir amb el Dr. Joan Salvadó, Cap de la Divisió de Bioenergia i 

Biocombustibles de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC). 
• La Dra. Maria Marquès va participar a la reunió de l’ Association of American Law Schools 2010 Conference on Clinical 

Legal Education: Answering the Call for Reform: Using Outcomes Assessment, Critical Theory and Strategic Thinking to 
Implement Change, 4-8 de maig de 2010, Baltimore, Maryland, Estats Units. 

• El Dr. Antoni Pigrau va ser convidat a participar en el 4º Congresso Internacional de Direito Ambiental – 5º Congresso de 
Direito Ambiental dos Países de Língua Portuguesa e Espanhola; Instituto “O Direito por um Planeta Verde”, que va tenir 
lloc a São Paulo, Brasil, 23-26 de maig de 2010. 

• El dia 7 de juliol, el Dr. Antoni Pigrau es va reunir amb el director de la Escola Universitària de Turisme i Oci, Dr. Salvador 
Anton. 

• El dia 8 de juliol, el Dr. Antoni Pigrau es va reunir amb el director dels serevis territorials del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge a Tarragona, Sr. Josep Lluís Pau. 

• El dia 26 de juliol, el Dr. Antoni Pigrau es va reunir amb el rector de la URV, Dr. Francesc Xavier Grau. 
• El dia 2 de setembre, el Dr. Antoni Pigrau es va reunir amb el Sr. Manel García, de l’Àrea d’Economia Cooperativa i 

Creació d’Empreses del Departament de Treball de la Generalitat, a Barcelona. 
• Els Drs. Susana Borras i Antoni Cardesa van participar en la 4th Biennal Conference of European Society of International 

Law, Lauterpacht Centre for International Law, University of Cambridge, Cambridge, Regne Unit, 2-4 de Setembre de 
2010. 

• Una representació del CEDAT formada pels Drs. Antoni Pigrau, Maria Marquès i Jordi Jaria ha participat en el 8th IUCN 
Academy of Environmental Law Colloquium, que ha tingut lloc a la Universitat de Gant (Bèlgica), entre el 14 i el16 de 
setembre de 2010, entorn del tema “Linkages Between Biodiversity and Climate Change”. 
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• El día 25 de setembre el Dr. Antoni Pigrau es va reunir amb la Sra. Catalina Cerdà, cap de l’assessoria jurídica del 

Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat i amb la Sra. Mercè Terradellas, responsable de Oficina per a 
la Prevenció de la Contaminació Lluminosa, a la seu del Departament, a Barcelona. 

• El Dr. Antoni Pigrau va ser convidat a participar a les V Jormadas de Derecho Ambiental, organitzades pel Centro de 
Derecho Ambiental - Universidad de Chile, entre el 27 i el 29 d’octubre, a Santiago, Chile. Va mantenir una reunió, el dia 
29 d’octubre, amb els responsables del Centre. 

• El dia 29 d’octubre el Dr. Antoni Pigrau va mantenir una reunió pe rtal de presentar el CEDAT amb la Sra. Sara Larraín, 
del “Programa Chile Sustentable”, a Santiago de Chile, Chile. 

• El dia 21 de gener el Dr. Antoni Pigrau es va reunir amb el Sr. Cándido Álvarez, director del Consorci Salut i Medi. 
• El dia 8 de novembre el Dr. Antoni Pigrau es va reunir amb la vicerectora d’Investigació i Relacions amb les Institucions 

Sanitàries Dra. Rosa Solà, amb el vicerector de Personal Docent i Investigador, Dr. Josep Pallarès i amb la Sra. Sara 
Gimeno, Coordinadora de la Unitat de Qualitat i Planificació del Gabinet Tècnic del Rectorat, en relació amb el contracte 
programa del grup de recerca. 

 
2. Convenis de la URV impulsats pel CEDAT  
 
Durant el 2010 el CEDAT ha impulsat la signatura dels següents Convenis de col·laboració relatius als estudis de Dret 
Ambiental o a les activitats del Centre: 
 

• Conveni de col.laboració entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i la 
URV per a la coedició de la Revista Catalana de Dret Ambiental (signat 25/02/2010) 

• Conveni marc de col.laboració entre el Ministeri de Medio Ambiente y Medio Rural y Maríno i la URV , per 
cooperar en les activitats de recerca, transferència i docència, a través del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de 
Tarragona Alcalde Pere Lloret (signat 21/05/2010) 

• Programme de Relations Académiques Internationales. Accord de Subvention nºPRE-A7997, conclu entre Sa 
Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministère des Affaires étrangères et l’Université Rovira 
i Virgili (signat 03/08/2010). 

• Conveni de col.laboració entre el Col.legi d’Ambientòlegs de Catalunya i la URV relatiu als Estudis de Dret 
Ambiental (signat 01/11/2010) 

• Addenda al Conveni de col.laboració entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya i la URV per  la coedició de la Revista Catalana de Dret Ambiental (signada 9/11/2010) 
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• Conveni de col.laboració entre el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la 

Generalitat de Catalunya (Institut d’Estudis Autonòmics) i la URV (pendent de signatura) 
• Addenda al conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Tarragona i la URV per crear el “Centre d’ Estudis de 

Dret Ambiental de Tarragona, Alcalde Pere Lloret” (pendent de signatura) 
• Convenio marco de cooperación entre la Universidad Rovira i Virgili y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 

(pendent de signatura) 
• Convenio marco de cooperación entre Universidad Rovira i Virgili Centre d’Estudis de Dret Ambiental Alcalde Pere 

Lloret y Centro de Derecho Ambiental, Facultad de Derecho-Universidad de Chile (pendent de signatura) 
• Convenio general de colaboración entre Adhoc sostenibilitat ambiental SL y la Universidad Rovira i Virgili  en el 

ámbito de los estudios de derecho 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 135 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; 
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(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. 
 
Durant el 2010, la Dra. Maria Marquès i banqué ha estat nomenada membre del Teaching and Capacity Building Committee 
Committee de IUCN Academy of Environmental Law. 
 
El CEDAT ha assumit l’elaboració dels informes relatius a Espanya que es publicaran dos cops a l’any a l’IUCN Academy of 
Environmental Law e-Journal 
(http://www.iucnael.org/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=75&lang=en) 
 
D’altra banda la IUCNAEL participa en el Consell Assessor de la Revista Catalana de Dret Ambiental a través de dos dels 
seus membres. 
 
Centre de Recherche en Droit Public de la Université de Montréal 
 
En resposta a la proposta del director del Centre de Recherche en Droit Public de la Université de Montréal, Dr. Karim 
Benyehklef, el Consell de Direcció del CEDAT va acordar, el 6 de maig de 2010, l’associació amb el citat Centre. 
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IV. Àmbits d’actuació 
 
 
 
1. Formació 
 
1.1. Màster Universitari en Dret Ambiental 
 
El Màster en Dret ambiental es va començar a impartir, amb caràcter oficial, el curs 2006-2007, en substitució de l’antiga 
titulació pròpia de la URV de Graduat Superior en Dret Ambiental (que s’impartia des del curs 2002-2003). 
El Dr. Jordi Jaria va ser-ne el Coordinador els cursos 2006-2007 i 2007-2008. La Dra. Susana Borràs n’és la coordinadora des 
d’aleshores. 
 
1.1.1. Nous Alumnes  
 
Durant el curs 2010-2011 s’ha assolit el nombre de 43 estudiants matriculats al Master Universitari en Dret Ambiental, dels 
qual 23 són nous estudiants del curs 2010-2011.  
 
Durant el curs 2010-2011 s’ha assolit el nombre de 21 estudiants estrangers matriculats al Master Universitari en Dret 
Ambiental, dels qual 12 són nous estudiants del curs 2010-2011. 
 
El curs 2010-2011, dels 23 nous alumnes matriculats, 12 són llatinoamericans.  
 
En l’estudi “Market Analysis And Strategy For URV Master Programs”, elaborat pel professor David Stockley i per la Sra. 
Marina Casals, per encàrrec de la URV i fet públic l’octubre de 2010 diu, a propòsit del Màster (p.11):  
 
 

“Environmental Law: This program is a good example of an area, which is not a recognized marked priority in any one 
country, but for which there is demand across a region and a language. The data indicates that there is a consistent 
demand for a master in environmental law taught in Spanish and attracting Latina American students. This is a 
strength for URV even though it does not fit the formal country market analysis above”. 
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Nous alumnes - curs 2010-11 

 
· Amador García, Lourdes Verónica  (México) 
· Arenas Ponce, Juan Claudio     (Colombia) 
· Ascencio Serrat, Stephanie Victoria  (México) 
· Berbís Morelló, Sílvia  
· Cassany Virgili, Marta      
· Cirone, Mariano       (Argentina) 
· Colom Lázaro, Cristina  
· Cuspinera Ruiz, Antonio 
· Díaz Cordero, Paola Andrea     (Colombia) 
· Esteve Izquierdo, Judit      
· Felipe Pérez Beatriz Irene  
· Gifreu Font, Antoni  
· Guzman Velazquez, Diego     (México) 
· Iglesias Márquez, Daniel     (México) 
· Martinez Hernandez, Lorena    (México)  
· Marulanda Garcia, Natalia    (Colombia) 
· Oliveira Do Prado , Rafael Clemente  (Brasil) 
· Segura, Raul 
· Solé Jiménez, Jordi  
· Recabarren Santibañez, Oscar     (Chile)  
· Rodríguez Beas, Marina      
· Vega Monares, Carla      (Chile)  
· Vilaseca Boixareu, Isabel 
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1.1.2. Ajuts i beques 
 
El Master Universitari en Dret Ambiental ha gaudit fins el curs 2011-2011 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. Durant el 2010 el 
Master Universitari en Dret Ambiental ha quedat exclòs del programa de beques de la Fundación Carolina, per decisió de la 
URV, que ha decidit resdistribuir les beques existents entre altres Màsters.  
 
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 2010-2011 en concepte d’ajut de matrícula han estat: 
 

• Aubareda Calaf, Elisabet 
• Berbís, Silvia 
• Fauth, Gabriela 
• Galeano Granados, Benjamín Andrés 
• Santiesteban del Águila, Yakory 
• Solé Jiménez, Jordi  
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1.1.3. Activitats del Master 
 
1.1.3.1. Actes d’inauguració i cloenda 
 

• 16 de juny de 2010. Acte de cloenda del curs 2009/2010. Conferència sobre “El pla de gestió de l’aigua a Catalunya” 
a càrrec del Sr. Manuel Hernández, director de l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya. Palau 
de Fires i Congressos de Tarragona.  

• 18 d’octubre de 2010. Acte d’inauguració del curs 2010/2011. Conferència a càrrec del Dr. José Manuel Sobrino 
Heredia, Catedràtic de Dret internacional públic i Director de l’Institut Universitari d’Estudis Europeus “Salvador de 
Madariaga” de la Universidade da Coruña sobre “La protección del sistema climático en beneficio de la Humanidad”. 
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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 

• 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 
• Introducció a les ciències ambientals - 4,5 crèdits 
• Clínica Jurídica ambiental – 10,5 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 – 4,5 crèdits 
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• Introducció a la tecnologia ambiental - 4,5 crèdits 
• Seminaris - 4,5 crèdits 
• Pràctiques I (itinerari professionalitzador) 4,5 crèdits 
• Pràctiques II (itinerari professionalitzador) 4,5 crèdits 
• Metodologia de la investigació jurídica (itinerari de recerca) 3 crèdits 
• Tècniques d'investigació (itinerari de recerca)  3 crèdits 
• Treball fi de Màster (itinerari professionalitzador) 9 crèdits 
• Treball fi de Màster (itinerari de recerca) 12 crèdits 

 
En el curs 2009-10 s’ha continuat oferint dues de les assignatures del Màster en llengua anglesa: Dret ambiental comparat i 
Dret comunitari ambiental. 
 
1.1.3.2.2. Sortides de Camp 
 
Les sortides de camp són una activitat d’aprenentatge complementària a la formació teòrica de l’alumnat, que els hi permet 
familiaritzar-se amb el funcionament de diverses instal·lacions, empreses i altres centres dedicats a la gestió ambiental. 
Tenen la finalitat de permetre a l’alumnat aprofundir en l'estudi de temes específics a nivell pràctic relatius a la protecció i 
gestió ambiental, mitjançant l’observació sobre el terreny.   
 
L’alumnat té l’oportunitat de treballar i observar els aspectes de caràcter més tècnics i tecnològics de la intervenció pràctica 
sobre el medi ambient. Al llarg del curs acadèmic es realitzen diferents sortides de camp i visites d'estudi a instal·lacions, 
empreses i a esdeveniments de singular rellevància per a completar la formació de l’alumnat. 
 
Curs acadèmic 2010-2011: 
 
Assignatura: “Seminaris” 
Professor: Sr. Jordi Escolà Rovira 
Data: 15 de novembre de 2010 
Lloc de la sortida: Edar Castell-Platja d'Aro, Girona. 
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Visita a l’Estació depuradora d’aigües residuals de Castell-Platja d’Aro, pertanyent a Aigües de la Costa Brava, la qual 
disposa d’un procés de tractament terciari de l’aigua depurada que permet el seu reaprofitament per a usos agrícoles i 
recreatius (reg de camp de golf).  La visita va servir per aprofundir en el context tècnic i jurídic en el marc de les concessions 
administratives establertes entre el productor de l’aigua regenerada i els usuaris finals d’aquesta, així com observar “in situ” el 
procés de regeneració aplicat a l’aigua depurada per ser apta per al seu reaprofitament. 
 
Assignatura: “Dret de l’energia” i “Dret dels residus” 
Professor: Dr. Endrius Cocciolo 
Data: 16 de novembre de 2010 
Lloc de la sortida: Central nuclear de Vandellòs II, Tarragona. 
 
Presentació general sobre el sector nuclear a Espanya i després una d’específica sobre l’estructura i el funcionament de la 
central de Vandellòs. A  continuació el responsable de medi ambient de la central va realitzar una altra presentació específica  
sobre l’afectació ambiental en el procés de producció energètic nuclear i de la gestió de residus nuclears i industrials generats 
per la central. Després de les presentacions es va realitzar un tour per la planta i una visita a la sala de control de la central. 
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1.1.3.2.3. Pràctiques externes 
 
S’han conclòs convenis de pràctiques curriculars entre la Facultat de Ciències Jurídiques i diverses entitats que han tutoritzat 
els alumnes de Màster de l’itinerari professionalitzador. I s’han continuat els contactes amb el  Centre d’Atenció als Estudiants 
de la URV per permetre als alumnes de l’itinerari de recerca, els quals no estan obligats a realitzar les assignatures de 
Pràctiques I i II, puguin fer pràctiques extracurriculars i així adquirir experiència pràctica al llarg dels seus estudis de postgrau, 
gaudint dels avantatges d’estar coberts per un Conveni recolzat per la URV. L’instrument és el Conveni específic de 
col.laboració per al desenvolupament d’un programa de pràctiques externes entre la Facultat de Ciències Jurídiques de la 
Universitat Rovira i Virgili i l’entitat externa col.laboradora. 
 

• La Sra. Gabriela Fauth ha realitzat pràctiques extracurriculars a la consultoria CTAIMA, de l’1 de desembre del 2009 
al 31 de juliol de 2010.  

• La Sra. Paula Martins de Sousa ha realitzat pràctiques extracurriculars a l’Ajuntament de Torredembarra, del 7 d’abril 
al 28 de juliol del 2010. 

• El Sr. Juan Pablo Galeano ha realitzat les pràctiques curriculars a la consultoria CTAIMA des del desembre de 2009 
al febrer de 2010. 

• El Sr. Josué Cruz ha realitzat les pràctiques curriculars a l’Associació Mediterrània, durant el període de l’1 de març a 
juny de 2010.  

• La Sra. Laura Camps Solà ha realitzat les pràctiques curriculars al Gabinet Jurídic del Comú d’Andorra la Vella entre 
l’1 i el 30 de juny de 2010. 
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1.1.3.2.4. Clínica Jurídica Ambiental  
 
Curs 2009-2010 
 

• Client: Federació S. XXI d'Associacions de Veïns de Tarragona 
Tutor principal: Dr. Antoni Pigrau / Tutor assistent: Dra. Maria Marquès 
Alumnes: Jordi Recordà Cos, Paula Martins de Sousa, Vanessa Sáez, Malka San Lucas Ceballos 
Cas: Estudi sobre la contaminació acústica al barri de Sant Ramon i Sant Salvador 
Cas compartit amb el Science Shop del projecte APQUA de la URV 

• Client: Diputació de Tarragona  
Tutor principal: Dra. Lucía Casado / Tutor assistent: Dr. Jordi Jaria  
Alumnes: Josué Cruz García, Edith Romero Juárez, José Carlos Martín Bermudo 
Cas: Administracions locals i canvi climàtic. Proposta d'ordenança tipus de canvi climàtic. 

• Client: Grufides (Perú). 
Tutor principal: Dra. Susana Borrás / Tutor assistent: Dr. Antoni Pigrau 
Alumnes: Cecilia Azerrad, Benjamín Andrés Galeano Granados, Yakory Santiesteban Del Aguila, Marco Antonio 
Vargas Callejas. 
Cas: 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: Dra. Maria Marquès / Tutor assistent: Dr. Jordi Jaria 
Alumnes: Alfons Civit Martínez, Gabriela Fauth, Griselda Fontova Guivernau, Juan Pablo Galeano. 
Cas: Estudi sobre la protecció penal del paisatge (segona fase) 

 
Curs 2010-2011 
 

• Client: Coordinadora Anti-Coke (Muskiz) 
Cas: Refinería de Petróleos del Norte S.A. (Petronor)  
Tutor: Sr. Matias Vives 
Alumnes: Cristina Colom, Paola Andrea Díaz, Diego Guzmán, Joan Pons 
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• Client: ESF- Tarragona / Municipalidad Francisco de Orellana (Ecuador) / Cas: Projecte d'enfortiment del procés 

de governança ambiental a la província d'Orellana  
Tutora: Dra. Susana Borràs 
Alumnes: Verónica Amador, Alba Cedó, Beatriz Irene Felipe, Natalia Marulanda, Sptephanie Ascencio 

• Client: Diputació de Tarragona 
Cas: L'energia en l'àmbit local 
Tutor: Dr. Endrius Cocciolo 
Alumnes: Antoni Gifreu, Eloi Menasanch, Raul Segura, Carla Vega 

• Client: Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT)  
Cas: Cementos La Esfera 
Tutora: Dra. Àngels Galiana 
Alumnes: Lorena Martínez, Oscar Recabarren, Sara Fernández, Rafael Oliveira do Prado  

• Client: Defenterra (Associació per la Defensa del Territori i Patrimoni de L'Argentera i l'entorn)  
Cas: Projecte de pedrera 
Tutor: Dr. Jordi Jaria 
Alumnes: Juan Claudio Arenas, Sílvia Berbís, Daniel Iglesias, Isabel Vilaseca, Mariano Cirone 
Cas proporcionat pel Programa APQUA 
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1.1.3.2.5. Acció tutorial i de coordinació 
 
Fins el curs 2009-2010 l’acció tutorial es realitzava 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. 
 
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. 
 
Al llarg del curs 2009/10, s’ha desenvolupat un Projecte d'Innovació Docent per desenvolupar un mapa de processos de la 
millora de la qualitat docent i de gestió acadèmica, amb el suport de l'Institut de Ciències de l'Educació, que contempla 
l'adopció d'un Pla d’acció tutorial (PAT) adaptat als estudis de Màster, amb la previsió d'un Comitè de seguiment de la qualitat 
del Màster. 
 
 



Memòria d’activitat 2010 

33 

 
El PAT formulat en tres fases, s’ha començat a desplegar el curs 2010-2011: 
 
a) Presentació al conjunt dels estudiants del programa el primer dia de curs per part del coordinador del programa, en la qual 
els estudiants poden formular els dubtes que se’ls poden plantejar (cal notar, de tota manera, que el nombre elevat 
d’estudiants estrangers i els problemes de visats fan impossible, en ocasions, que realment tots els estudiants puguin ser 
presents el primer dia del curs). 
b) Reunió personalitzada durant els primers dos mesos del màster entre cada estudiant i el coordinador del Màster així com el 
responsable del Grup de Recerca, en la qual es determina l’orientació professional i investigadora del alumne i se li assigna 
un tutor que haurà de fer-ne el seguiment durant el programa i dirigir el treball de recerca de final de màster corresponent. 
c) Contactes periòdics entre l’estudiant i el seu tutor. S’ha establert un cronograma estàndard, que estudiant i tutor poden 
alterar, però que els serveix de guia. 
A banda, es compta amb una tutoria conjunta específica en relació amb la Biblioteca. Es realitzar un curset impartit pel 
personal de la Biblioteca als alumnes del màster. 
 
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  l’any 2010 s’han celebrat el següents col·loquis: 
 

• 22 de febrer 2010. "El sistema publico de Transportes de Bogotá: Bogotá ganadora del Leon de Oro", a càrrec del 
Sr. Benjamín Galeano (Colombia). 

• 8 de novembre 2010. "La nueva Constitución de Bolivia: ¿Una evolución del antropocentrismo al biocentrismo?", a 
càrrec de Paola Villavicencio Calzadilla (Bolivia)  
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• 13 de desembre 2010. "Las reservas privadas del patrimonio natural de Brasil", a càrrec de Gabriela Fauth i Rafael 

Oliveira (Brasil)  
 
1.1.3.3. Treballs finals i publicacions del Màster  
 
Els treballs de fi de màster corresponents al curs 2009/2010 que han estat  defensats son els següents: 
 

• MARÍA ANDREA ARTEAGA, “La naturaleza como sujeto de derecho de la nueva constitución política de la república 
del Ecuador”. Director: JORDI JARIA 

• LAURA CAMPS SOLÀ, “El dret a un medi adequat a la constitució del Principat d'Andorra 1993”. Directora: LAURA 
ROMÁN 

• GEORGINA GAONA PANDO, “El sistema universal de protección de los derechos humanos y la protección del 
medio ambiente por los pueblos indígenas”. Director: ANTONI PIGRAU 

• MIREIA HERRANZ APARICIO, “La protecció dels espais naturals”. Director: JAUME VERNET 
• OLIVER KLEIN BOSQUET, “Los retos juridicos de los movimientos forzados de población por causas ambientales”. 

Directora: SUSANA BORRAS  
• JULIÀ ONDIVIELA ALFÓS, “Eco-Management Audit-Scheme (EMAS) i norma ISO 14001 contingut, analogies, 

diferències i beneficis de la seva implantació”. Directora: AITANA DE LA VARGA 
• LINDSAY RYAN VALERIO, “Hacia nuevas estrategias jurídicas de protección, conservación y uso sostenible del 

medio marino”. Directora: SUSANA BORRAS 
• CARLOS VERA CAMPOS, “La reparación del daño como atenuante de responsabilidad criminal en los delitos 

ambientales”. Directora: MARIA MARQUÈS 
• PAOLA M. VILLAVICENCIO CALZADILLA, “El mecanismo para un desarrollo limpio: consideraciones sobre su 

contribución al desarrollo sostenible”. Directora: SUSANA BORRAS  
 
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 
2009/10 ha estat seleccionat per a la seva publicació el treball de fi de Màster presentat per la Sra. Paola Villavicencio 
Calzadilla.  
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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. 
 

Aquesta Directiva es va encarregar de la redacció col·lectiva dels estatuts de la 
Associació d´alumnes i exalumnes de Dret Ambiental de Tarragona (AAEDAT) i va 
efectuar els tràmits legals de constitució i registre de l'associació davant els òrgans 
de l'administració corresponents, així com en el registre d'associacions i grups 
d'estudiants de la URV, per donar inici a les activitats.  
 
Una vegada constituïda legalment l'associació al març de 2010, es va determinar un 
projecte d'activitats de la AAEDAT i es va presentar una sol·licitud d'ajudes 
econòmiques per a associacions d'estudiants de la URV, ajuda que va ser concedida 
i que va facilitar la realització de les primeres activitats.  
 
Entre aquestes és possible destacar l'Acte de presentació de la AAEDAT davant la 
comunitat universitària efectuat al juny de 2010, amb la col·laboració del CEDAT i la 
participació del Dr. Antoni Pigrau, la participació i presentació de la AAEDAT en l'acte 
de benvinguda del Master de Dret Ambiental de la URV el setembre de 2010, així 
com la col·laboració en la realització dels col·loquis sobre Amèrica Llatina 2010-2011.  

 
El 8 de novembre de 2010 es procedeix a l'elecció de la nova Directiva, conforme ho estableixen els estatuts, quedant 
conformada de la següent manera: La Sra. Paola Villavicencio Calzadilla serà la presidenta de l’associació, el Sr. Jordi Solé 
Jimenéz vicepresident, el Sr. Raúl Segura Deu el tresorer i el Sr. Daniel Iglesias Márquez, secretari. Per posar-se en contacte 
amb la directiva es va crear un compte de correus de l'associació: aaedat@gmail.com  
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Aquesta nova Directiva va efectuar al desembre de 2010 un acte de presentació amb la participació del professor de la URV 
Dr. Adolf Barceló. 
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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 26/04/2010 es va inscriure la tesi doctoral de l’alumne Renato Julián Horacio Massari, titulada "La unión 
aduanera en el Mercosur: realizaciones y perspectivas" i els directors de tesi són el Manuel Cienfuegos Mateo i el Dr. 
Alfonso Gonzalez Bondia. 

• Amb data 31/05/2010 es va inscriure la tesi doctoral de l’alumna Andrea Arteaga Iglesias, titulada " La Naturaleza 
como sujeto de derecho y objeto de deberes en la nueva Constitución Política del Ecuador" i el director de tesi és el 
Dr. Jordi Jaria Manzano- 

• Amb data 31/05/2010 es va inscriure la tesi doctoral de l’alumna Lindsay Ryan Valerio, titulada "El corredor marino 
como estrategia jurídica para la protección, conservación y uso sostenible del medio marino" i la directora de tesi és 
la Dra. Susana Borràs Pentinat. 

• Amb data 20/12/2010 es va inscriure la tesi doctoral de l’alumne Paola Milenka Villavicencio Calzadilla, titulada "El 
mecanismo para un desarrollo limpio del Protocolo de Kioto: consideraciones sobre su contribución al desarrollo 
sostenible " i la directora de tesi és la Dra. Susana Borràs Pentinat. 

1.1.5. Manual de procesos del Màster i seguiment de la qualitat 
 
El curs 2009-10 el Màster Universitari en Dret Ambiental va rebre la verificació positiva de l'ANECA.  
El 7 de setembre de 2009, en el marc de la Convocatòria d’Ajuts ICE de la Universitat Rovira i Virgili 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 ha estat el Dr. Antoni Pigrau i l’ha coordinat la Dra. Susana Borràs. Període: 2009 - 2010. El 
Manual s’ha lliurat el mes de setembre de 2010 a l’ICE. El projecte contempla l'adopció d'un Pla d’acció tutorial (PAT) adaptat 
als estudis de Màster, ja tractat en un altre apartat, i la creació d'un Comitè de seguiment de la qualitat del Màster. 
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El Comitè de Qualitat del Màster s’encarrega de realitzar l'avaluació interna de la qualitat de la titulació de Màster. El comitè 
de qualitat té un caràcter tècnic, centrat en l'emissió d'informes de seguiment sobre la qualitat de la titulació. Per a complir les 
seves funcions, es  compta amb el suport tècnic que li pugui proporcionar el Servei de Recursos Educatius de la URV, el Grup 
d’Innovació Docent de la Facultat de Ciències Jurídiques, de la URV i el servei tècnic de garantia de la qualitat docent de la 
Facultat  de Ciències Jurídiques. 
 
El Comitè de Qualitat es composa dels membres següents: 
 
- El/La coordinador/a del Màster. 
- 2 professors/es del Màster. 
- 1 membre del personal d'administració i serveis. 
- 1 estudiant. 
- 1 titulat, sempre que sigui possible. 
 
La principal funció del comitè de qualitat ha de ser vetllar per la qualitat del màster, per la qual cosa reflexionarà i valorarà a 
partir de base de dades i evidències degudament documentades i argumentades. I tot això amb l'objectiu de proposar plans i 
accions de millora que orienten el procés d'acreditació d'aquests estudis, que s’inclouran en el manual en el moment de la 
seva revisió. D’aquesta funció principal, se’n deriven aquestes altres: 
 
 
• Proposar els mitjans i les accions oportunes per a la millora contínua de l'ensenyament ; 
• Analitzar l'evolució dels estudis per potenciar la millora dels indicadors inclosos enels processos d'avaluació i acreditació 
dels màsters. 
• Valorar periòdicament el funcionament general del centre on és adscrit el màster, fent especial insistència en els aspectes 
organitzatius i acadèmics. 
• Difondre la cultura de qualitat als centres i en els màsters oficials. 
• Assegurar la confecció i revisió de les evidències de cadascun dels criteris. 
 
Està prevista la constitució del Comitè el febrer de 2011. 
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1.2. Altres Titulacions 
 
La formació en dret ambiental que es coordina des del CEDAT, a banda del Màster Universitari en Dret Ambiental, és la 
següent: 
 

• Llicenciatura de Dret (2002) / Grau de Dret (2009) 
 
S’han impartit com a assignatures optatives (4,5 crèdits en la Llicenciatura; 4 crèdits en el Grau): 
 

o Fonaments de dret públic ambiental - 4,5 crèdits 
o Dret internacional del medi ambient - 4,5 crèdits 
o Règim Jurídic de l'ordenació del territori i dret urbanístic - 4,5 crèdits 
o Intervenció administrativa ambiental - 4,5 crèdits 
o Dret comunitari ambiental - 4,5 crèdits 
o Dret ambiental comparat - 4,5 crèdits  
o Economia del medi ambient - 4,5 crèdits 
o Introducció al dret ambiental sectorial - 4,5 crèdits 
o La responsabilitat per danys ambientals - 4,5 crèdits 
o Dret penal ambiental – 4,5 crèdits 
o Introducció a la tecnologia ambiental - 4,5 crèdits 

 
S’ha impartit com a assignatura obligatòria en la Llicenciatura de Dret el Practicum I i II (10,5 crèdits), corresponent a l’itinerari 
de medi ambient. 
 

• Llicenciatura de Biotecnologia (Pla 2005)  
 

o Aspectes legals i socials de la biotecnologia  - 6 crèdits 
 
• Grau de Biotecnologia (Pla 2009) (Prevista, encara no activada) 
 

o Aspectes legals, socials i comunicatius de la biotecnologia - 6 crèdits 
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• Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009) 
Assignatures optatives: 
  

o Medi ambient i relacions laborals - 3 crèdits 
o Règim jurídic del medi ambient – 3 crèdits  

 
• Master Universitari en Enginyeria Ambiental (itinerari professionalitzador) 

 
o Dret Ambiental – 3 crèdits 

 
• Postgrau “Especialista Universitari en Cooperació Internacional”, organitzat pel Centre de Cooperació al 

Desenvolupament “URV Solidària” i Setem, que s’imparteix a la Universitat Rovira i Virgili.  S’imparteix la sessió “La 
protecció del medi ambient i els Drets Humans en la cooperació al desenvolupament: aspectes jurídics” de 8 hores 
de durada. 

 
• Curs d’Especialista Universitari - FURV  

 
El CEDAT va preparar una nova titulació d’ ”Especialista Universitari en gestió tècnica i jurídica del Medi Ambient”, amb 
unes 200 hores lectives. El programa s’oferia en el marc de l’oferta de la Fundació URV i s’organitzava amb el suport de 
la Diputació de Tarragona. El seu inici estava previst pel curs 2010-2011. El nombre d’alumnes inscrit va resultar 
insuficient i l’activitat es va ajornar. 

 
1.3. Seminaris de formació i conferències 
 

•  “Implicacions legals en la reutilització d'aigues residuals depurades”. Facultat de Ciències Jurídiques. 1,8 i 15 de 
febrer de 2010. Ponent: Jordi Escolà Rovira. Llicenciat en Ciències Biològiques. Consultor mediambiental. 

• “Carta Europea de Turisme Sostenible”. Facultat de Ciències Jurídiques. 22 de febrer de 2010. Ponent: Isabel 
Junquera Muriana Consultora i assessora socioambiental. 

• Assistència al I Congreso de Comunicación Ambiental, Centre Cultural La Merçè, Girona, 26 y 27 de febrer de 2010. 
Ponents diversos. 

• “Curs base de dades Lexis-Nexis”. Facultat de Ciències Jurídiques. 1 de març de 2010. A càrrec del Servei de 
Biblioteca de la FCJ. 
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•  “Responsabilitat Ambiental”: 

o 22 de març de 2010. Ponent: Dra. Alba Nogueira. Professora Titular de Dret Administratiu, Universidade de 
Santiago de Compostela. 

o 12 d’abril de 2010. Ponent Javier Serrano, Advocat ambientalista. 
• “Experiencias legales y jurisprudenciales sobre derecho medio ambiental centroamericano”.  Ponents: Costa Rica: 

"El Derecho Ambiental , un derecho reconocido a Titulo de Derecho Fundamental", Sr. Víctor Orozco; Honduras: “ La 
Retroactividad de la Ley Ambiental un Principio Constitucional y su efecto en el ambito del Enjuiciamiento Penal”, 
Sra. Karla Romero; El Salvador: "La reparación del daño medio ambiental por infracción al deber de los poderes 
públicos en la protección al medio ambiente", Sra. Karen Monserrat Santos. Facultat de Ciències Jurídiques. 26 
d’abril de 2010. 

• “Comerç i Medi Ambient”, 26 d’abril i 3 de maig de 2010. Ponent: Dr. Xavier Fernández Pons, Professor Titular de 
Dret Internacional Públic (UB). 

•  “Implicacions legals en la reutilització d'aigues residuals”. Facultat de Ciències Jurídiques. 8 i 22 de novembre de 
2010. Ponent: Jordi Escolà Rovira. Llicenciat en Ciències Biològiques. Consultor mediambiental. 

• Gestión de Proyectos de Reducción de Gases de Efecto Invernadero. Facultat de Ciències Jurídiques, Lunes 29 de 
noviembre de 2010. Ponente: Sergi Quadrat, Responsable de Operación y Verificaciones de Carbono, Abengoa- 
Zeroemissions Technologies S.A 

• Coloquio hispano-canadiense. Gobernanza, Derecho y Medio Ambiente, Facultat de Ciències Jurídiques, Sala de 
Juntes, 17 y 18 de diciembre de 2010 

 
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 2010 fins el 2012. Investigador Principal: Antoni Pérez-Portabella López / Jaime Verrier Dela. Hi 
participa Maria Marquès Banqué. 

• ICE. AJUTS D’INNOVACIÓ DOCENT 2009. “Grup d’innovació docent de la Facultat de Ciències Jurídiques” 
(B03). Dra. Elisabet Cerrato Guri (Coordinadora). 2009-2011. Hi participen: Dra. Susana Borràs, Dra. Lucía Casado,  
Dra. Aitana de la Varga, Dra. Alfonso González, Dr. Jordi Jaria, Sr. Alberto Olivares, Sra. Neus Oliveras, Dra. Anna 
Pallarès, Sra. Laura Román  
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• ICE: AJUTS D’INNOVACIÓ DOCENT 2010. “Xarxa d’Innovació Docent”, (B01). Dra. Aitana de la Varga Pastor 

(Coordinadora). 2010-2012.Hi participen, a part de la Coordinadora, la Dra. Maria Marquès i el Dr. Víctor Merino. 
2010-2012. 

 
Durant el 2010 s’han tancat els següents projectes d’innovació docent en els que han participat investigadors del CEDAT: 
 

• 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. 
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2. Recerca  
 
2.1. 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: 
 
Projectes amb finançament, amb Investigador Principal membre del CEDAT: 
 

• Departament de Treball, Generalitat de Catalunya; Modalitat L5b, subvenció per a la realització d'activitats de 
promoció i foment de l'economia cooperativa: Activitats de formació, difusió i d'assessorament especialitzat a 
l'economia cooperativa. Número d’Expedient: COOP-2010-0205. “Congrés energia i sector cooperatiu. construïm 
un marc d’oportunitats al voltant de l’energia”. Any: 2010/2011. Investigador Principal: Dr. Antoni Pigrau Solé. 

• Departament de Treball, Generalitat de Catalunya; Modalitat L5c, subvenció per a la realització d'activitats de 
promoció i foment de l'economia cooperativa. Número d’Expedient: COOP-2010-0207. “Anàlisi i propostes de 
superació dels obstacles d'entrada de les societats cooperatives al mercat energètic”. Any: 2010/2011. 
Investigador Principal: Dr. 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. 

• Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, Generalitat de Catalunya, Oficina de promoció de la 
pau i dels drets humans, ”Drets Humans a Amèrica Llatina: pobles indígenas, diversitat cultural i justícia 
ambiental”; Any: 2010-2011. Investigador Principal: Dr. Antoni Pigrau Solé. 

• Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), “La cooperación regional a l’Àsia central i les amenaces a la 
seguretat internacional derivades dels reptes ambientals i energètics (La cooperación regional en Asia central y las 
amenazas a la seguridad internacional derivadas de los retos ambientales y energéticos)”,  Any 2010-2011. 
Investigadora Principal: Dra. Mar Campins Eritja. 

• 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)”. DER2010-19343. Investigadora principal: Dra. Lucía Casado. Període 2011-
2013. 
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• 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”. DER2010-19529. Investigador Principal: Dr. Antoni Pigrau Solé. Període 2011-2013. 

 
En els dos darrers projectes s’han incorporat investigadors procedents de la Universitat de Barcelona, la Universitat 
Autónoma de Barcelona, la Universitat de Vigo, la Universitat de Santiago de Compostela, la Universitat Jaime I de 
Castelló, la Universitat de Cádiz y la Universitat de Murcia. 

 
Projectes amb finançament, amb participació de membres del CEDAT 
 

• Participació del CEDAT 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: Institut de 
Ciència i Tecnologia Ambiental, Universitat Autónoma de Barcelona.  

Els participant son: 

1. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) España 
2. Centre For Civil Society (CCS) University of Kwazulu-Natal, Sudáfrica 
3. Associazione Sud Ecologia e Cooperazione (ASUD) Italia 
4. ToxicsWatch Alliance (TW) India 
5. Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung, Universitaet Klagenfurt (IFF) Austria 
6. Focus Association for Sustainable Development (FOCUS) Slovenia 
7. Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) Brasil 
8. World Rainforest Movement (WRM) Países Bajos 
9. Acción Ecológica - Observatorio de Conflictos Mineros De America Latina (OCMAL) Ecuador 
10. Citizens For Justice (CFJ) Malawi 
11. Earthlife Namibia (ELN) Namibia 
12. Environmental Rights Action (ERA) Nigeria 
13. Alliance ff Northern People for Environment and Development (ANPED) Bélgica 
14. The East Africa Natural History Society Association (NK) Kenya 
15. Lunds Universitet (ULUND) Suecia 



Memòria d’activitat 2010 

45 

 
16. CEDAT- Universidad Rovira I Virgili (URV) España 
17. Boğaziçi Universitesi (BOG) Turquía 
18. Business and Human Rights Resource Centre (BHR) Reino Unido 
19. Environmental Association "Za Zemiata" Sdruzhenie (ZZ) Bulgaria 
20. Sustainability Europe Research Institute Deutschland e.V. (SERI) Alemania 
21. Université de Versailles Saint-Quentin-En-Yvelines (UVSQ) Francia 
22. Genetic Resources Action International – Fundación Grain (GRAIN) España 
23. Commission de Recherche et D'information Indépendantes sur la Radioactivité (CRIIRAD) Francia 

 
En la fase d’avaluació por part dels experts el projecte va obtenir una qualificació de 14,5 sobre 15 punts possibles. 
Después s’ha produït la negociació amb la Comissió Europea. La signatura de l’acord es preveu per gener de 2011 i el 
projecte es desenvoluparà entre 2011 i 2014. 

 
• 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.  

• Ministerio de Ciencia e Innovación, “Estado autonómico y democracia: los derechos de participación en los Estatutos 
de Autonomía”, 2009-2012,  DER2009-12921 (subprograma JURI); investigador principal: Josep M. Castellà Andreu, 
(Universitat de Barcelona). Hi participa el Dr. Jordi Jaria Manzano. 

 
A més el Grup de recerca “Territori, Ciutadania i Sostenibilitat” de la URV, al que pertanyen la major part dels investigadors 
del CEDAT, està  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. 
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 2010 són els següents: 
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• 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. El Dr. Pigrau, en representació de l’equip investigador va 
presentar els resultats del projecte davant d’un Comitè Científic nomenat pel Ministeri, a Madrid, el dia 12 d’abril de 
2010.   

• 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.  

• 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. 

 
2.2. Participació en Jornades i Congressos 
  

• BORRAS PENTINAT, S., “The Tribunals for Environmental Justice”, Panel 1 relatiu a “Theory, Practice and 
Discourse on Fairness in International Environmental Law”, Grup d’Interès de Dret Internacional del Medi Ambient 
sobre “Fairness in International Environmental Law”, 4ª Conferència bianual de la Societat Europea de Dret 
Internacional (ESIL/SEDI) a la Facultat de Dret de la Universitat de Cambridge (Regne Unit).2-4 de setembre de 
2010. 

• BORRAS PENTINAT, S., “Los mecanismos de control en los regímenes internacionales”, en Coloquio Hispano-
Canadiense: Gobernanza, derecho y medio ambiente, Facultad de Ciencias Jurídicas, Universitat Rovira i Virgili, 
Tarragona, 17 desembre 2010. 

• CAMPINS ERITJA, M., “Strengthening compliance with international climate change regime: The role of sub-national 
entities into the context of regional integration processes: A comparative approach” Comunicació seleccionada; 2nd 
UNITAR-Yale Conference on Environmental Governance and Democracy: Strengthening Institutions to Address 
Climate Change and Advance a Green Economy, Yale University, New Haven, USA, 17-19 September 2010.  
Publicación: Strengthening compliance with international climate change regime: The role of sub-national entities into  
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the context of regional integration processes: A comparative approach, Conference Proceedings (on-line), a 
http://conference.unitar.org/yale/conference-papers 

• CAMPINS ERITJA, M., “Las posibilidades y los límites de las actividades de las entidades infraestatales”, en 
Coloquio Hispano-Canadiense: Gobernanza, derecho y medio ambiente, Facultad de Ciencias Jurídicas, Universitat 
Rovira i Virgili, Tarragona, 18 desembre 2010. 

• CARDESA SALZMANN, A., “Non-Compliance Procedures in Multilateral Environmental Agreements: Weaknesses’ 
Diagnosis & Therapy”, Agora 2: International Environmental Law, 4th Biennial Conference of the European Society of 
International Law, (ESIL/SEDI) a la Facultat de Dret de la Universitat de Cambridge, Cambridge, (Regne Unit). 2-4 de 
setembre de 2010. 

• DE LA VARGA PASTOR, A. “La legislación de responsabilidad medioambiental: un cambio en la protección del 
suelo” Comunicació seleccionada, Congreso jurídico internacional “Globalización, riesgo y medio ambiente”, 
Universidad de Granada, Granada, 3-5 marzo 2010.  

• DE LA VARGA PASTOR, A., “Claves jurídicas de la responsabilidad por daños al medio ambiente”, en Coloquio 
Hispano-Canadiense: Gobernanza, derecho y medio ambiente, Facultad de Ciencias Jurídicas, Universitat Rovira i 
Virgili, Tarragona, 17 desembre 2010. 

• FAJARDO DEL CASTILLO, T., “Los condicionantes externos: contexto global e integración regional”, en Coloquio 
Hispano-Canadiense: Gobernanza, derecho y medio ambiente, Facultad de Ciencias Jurídicas, Universitat Rovira i 
Virgili, Tarragona, 17 desembre 2010. 

• FUENTES GASÓ, J.R., “La externalización de las funciones de control y de inspección”, en Coloquio Hispano-
Canadiense: Gobernanza, derecho y medio ambiente, Facultad de Ciencias Jurídicas, Universitat Rovira i Virgili, 
Tarragona, 18 desembre 2010. 

• JARIA MANZANO, J. "El principio de precaución como garantía de la justicia ambiental"”, Comunicació 
seleccionada, Congreso jurídico internacional “Globalización, riesgo y medio ambiente”, Universidad de Granada, 
Granada, 3-5 marzo 2010.  

• JARIA MANZANO, J. – MARQUÈS BANQUÉ, M., “Environmental Justice as emerging subject in legal education in 
Spain: the case of CEDAT”, Environmental Justice in Legal Education, organitzat pel UK Centre for Legal Education, 
en col·laboració amb el University College of London i la University of Warwick, Coventry, Regne Unit, 29 de març de 
2010. 
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• JARIA MANZANO, J., “Diversity, Sustainability and Environmental Justice”, 8th IUCN Academy of Environmental Law 

Colloquium: “Linkages Between Biodiversity and Climate Change”, Universitat de Gant (Bèlgica), 14-16 de setembre 
de 2010. 

• JARIA MANZANO, J., “Los principios de desarrollo sostenible: virtualidad y realidad”, en Coloquio Hispano-
Canadiense: Gobernanza, derecho y medio ambiente, Facultad de Ciencias Jurídicas, Universitat Rovira i Virgili, 
Tarragona, 17 desembre 2010. 

• MARQUÈS BANQUÉ, M., "Seguridad subjetiva, Constitución y Derecho Penal" Comunicació seleccionada, 
Congreso jurídico internacional “Globalización, riesgo y medio ambiente”, Universidad de Granada, Granada, 3-5 
març 2010.  

• LOZANO CUTANDA, B., “La Red Natura 2000: su origen, concepto y naturaleza jurídica. Régimen jurídico: las 
directivas que la establecen y regulan, y su transposición a la legislación española”, 2º meeting RED NATURA 2000, 
Junta de Andalucía y Fundación Andaluza para la investigación en la conciliación de los usos de la tierra y la 
biodiversidad”, Córdoba, 29 de març de 2010. 

• LOZANO CUTANDA, B., Relatora de medioambiente en el II Encuentro de Magistrados de la Comunidad Andina y 
del Mercosur, Cartagena de Indias, Colombia, 6 al 10 de septiembre 2010. 

• LOZANO CUTANDA, B., Presentation on the Environmental Liability Directive in the Conference of Portuguese and 
Spanish Judges and Prosecutors on “Enforcement of EU Environmental Law: role of the Judiciary”, European 
Commission, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y Ministério do Ambiente e do Ordenamento do 
Territorio, Sevilla, 11-12 de novembre de 2010. 

• LOZANO CUTANDA, B., Relatora en la sesión sobre “Montes, servicios ambientales y mecanismos de mercado” del 
Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), Madrid, 22 a 26 de novembre de 2010. 

• LOZANO CUTANDA, B., “Los instrumentos de la gobernanza ambiental”, en Coloquio Hispano-Canadiense: 
Gobernanza, derecho y medio ambiente, Facultad de Ciencias Jurídicas, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 18 
desembre 2010. 

• MARQUÈS BANQUÉ, M., Membre del Comitè Científic: VI Congrés Internacional de Docència Universitària i 
Innovació (CIDUI), 30 de juny,1 i 2 de juliol de 2010 

• NOGUEIRA LÓPEZ, A., “Cambios en el régimen de control ambiental de actividades”, Jornadas “Derecho ambiental 
y transformaciones de la actividad de las Administraciones públicas”, Universitat Rovira i Virgilli, 27/01/2010 

• NOGUEIRA LÓPEZ, A., “Público y privado en el control operativo de actividades de servicios: un nuevo campo para 
las entidades colaboradoras de la Administración”, V Congreso de la AEPDA 5-6 febrero 2010, Cadiz. 
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• NOGUEIRA LÓPEZ, A., “Estados e cidadanía: compromisos en relación co cambio climático”, en Curso de Verano 
“Contra a fame, defende a Terra”, USC-Manos Unidas, Santiago de Compostela, 8-10 de septiembre 2010. 

• NOGUEIRA LÓPEZ, A., “Los actores de la gobernanza ambiental”, en Coloquio Hispano-Canadiense: Gobernanza, 
derecho y medio ambiente, Facultad de Ciencias Jurídicas, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 18 desembre 2010. 

• PALLARES SERRANO, A., “La coordinación entre las administraciones”, en Coloquio Hispano-Canadiense: 
Gobernanza, derecho y medio ambiente, Facultad de Ciencias Jurídicas, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 18 
desembre 2010. 

• PIGRAU SOLÉ, A., “La jurisdicción extraterritorial como vía para hacer responsables a las empresas por daños al 
medio ambiente causados en el extranjero: especial referencia al ATCA”; Congreso jurídico internacional 
“Globalización, riesgo y medio ambiente”, Universidad de Granada, Granada, 3-5 marzo 2010. 

• PIGRAU SOLÉ, A., “Unión Europea y cambio climático”; 14º Congresso Internacional de Direito Ambiental – 5º 
Congresso de Direito Ambiental dos Países de Língua Portuguesa e Espanhola; Instituto “O Direito por um Planeta 
Verde”, São Paulo, 24 de mayo de 2010.  

• PIGRAU SOLÉ, A., “El modelo europeo de responsabilidad por daños al medio ambiente y su aplicación en España”, 
en Derecho Ambiental en tiempos de reformas. Actas de las V Jormadas de Derecho Ambiental, Centro de Derecho 
Ambiental - Universidad de Chile, Santiago, Chile, 27-29 octubre 2010. 

• ROMÁN MARTÍN, L. – OLIVERAS JANÉ, N., “Proyecto de elaboración de materiales didácticos sobre las 
Instituciones de Autogobierno (a partir de la experiencia del Parlamento Universitario)”, en II Congreso en Innovación 
educativa en Derecho Constitucional, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, julio 2010. 

• RUIZ SANZ, M., "La enseñanza del derecho a través del cine", Congreso Iusinnova. Innovación docente en Derecho, 
Almería, 14 de mayo de 2010. 
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2.3. Seminaris de recerca 
 

• El CEDAT ha organitzat el Seminari d’experts: “Derecho ambiental y transformaciones de la actividad de las 
administraciones públicas”. Va tenir lloc a Tarragona, a la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universidad Rovira i 
Virgili, el dia 27 de gener de 2010. Hi van participar ponentes externs i investigadors del CEDAT. Els temes tractats 
pels ponents van ser: 

 
o “Sociedad civil y medio ambiente: el impacto del Convenio de Aarhus sobre la administración de la Unión 

Europea”. Nicolás Navarro Batista (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) 
 
o “Conservación de la naturaleza versus derecho al medio ambiente”. Manuel José Terol Becerra 

(Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla) 
 

o “El control ambiental de actividades de servicios.  Competencias y seguridad ambiental ante un potencial 
desarrollo del papel de las entidades colaboradoras de la administración”. Alba Nogueira López 
(Universidade de Santiago de Compostela. Investigadora del CEDAT) 

 
o “La integración de aspectos medioambientales en la contratación pública.” Dionisio Fernández de Gatta 

Sánchez (Universidad de Salamanca) 
 

o “Nuevos mecanismos de control de la actividad administrativa: el control de la Oficina Antifrau de Catalunya 
sobre las actuaciones ambientales de la Administración”. Judith Gifreu Font (Universitat Autònoma de 
Barcelona. Investigadora del CEDAT) 

 
o “El ejercicio de la acción penal en materia de medio ambiente”. Raquel Castillejo Manzanares (Universidade 

de Santiago de Compostela) 
 

o “Nuevas perspectivas del acceso a la justicia en materia de medio ambiente”. Ángel Ruiz de Apodaca 
Espinosa (Universidad de Navarra) 
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o “Reflexiones sobre las dificultades del acceso a la justicia ambiental desde la perspectiva del abogado”. 

José Manuel Marraco Espinós (Advocat ambientalista) 
 

• El Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), en col·laboració amb el Centre de Recursos per a la 
Protecció de la Salut i el Medi (Salut i Medi) i amb el suport de la Direcció general d’Economia Cooperativa i Creació 
d’Empreses, del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, ha organitzat el Congrés sobre la 
construcció d’un marc d’oportunitats per al sector cooperatiu en el camp de l’energia, amb l’objectiu d’explorar les 
oportunitats de desenvolupar solucions per a les necessitats energètiques a Catalunya mitjançant empreses 
cooperatives de professionals i amb el suport de les Administracions Públiques.  

 
El Congrés es va celebrar els dies 25 i 26 de novembre de 2010 a la Facultat de Ciències Jurídiques de la 
Universitat Rovira i Virgili. Hi van participar persones vinculades a les associacions i entitats representatives del 
sector energètic, empreses de serveis relacionades amb l’energia, empreses privades o empreses de titularitat 
pública, que treballen en l'àmbit de l'energia, persones expertes en energia, persones vinculades a centres de 
formació/tecnològics, juristes i economistes amb experiència en el sector de l'energia, representants de cooperatives 
i associacions de cooperatives de Catalunya, d’entitats sense ànim de lucre dedicades a la promoció de l’economia 
solidaria i el desenvolupament sostenible, persones expertes en economia solidària,. responsables i gestors/res de 
polítiques públiques de l'administració catalana i polítics/ques i tècnics/ques municipals (pertanyents a ajuntaments i 
agències locals de l’energia).  
 

 
Més informació a http://www.cedat.cat/ca/activitats/2010.php 
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• CEDAT (Universitat Rovira i Virgili) - CRDP (Université de Montréal), Colloque Hispano - Canadien: Gouvernance, 

Droit et Environnement, Facultat de Ciències Jurídiques, Tarragona, 17-18 de desembre de 2010. Amb el suport del 
Govern de Canadà, l’Institut d’Estudis Autonòmics de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona.  
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Hi van participar ponents externs i investigadors del CEDAT: 
 
o Yves Le Bouthillier (University of Ottawa, IUCN Academy of Environmental Law) 
o Teresa Fajardo del Castillo (Universidad de Granada) 
o Susana Borràs Pentinat (Universitat Rovira i Virgili)  
o Xavier Fernández Pons  (Universitat de Barcelona 
o Jaye Ellis (McGill University, Montréal) 
o Jordi Jaria Manzano (Universitat Rovira i Virgili) 
o Laura Huici Sancho (Universitat de Barcelona)  
o Aitana de la Varga Pastor (Universitat Rovira i Virgili)  
o Hélène Trudeau (Université de Montréal) 
o Josep Maria Castellà Andreu (Universitat de Barcelona) 
o Mar Campins Eritja (Universitat de Barcelona) 
o Anna Pallarès Serrano (Universitat Rovira i Virgili)  
o Thérèse Leroux (Université de Montréal)  
o Alba Nogueira López (Universidade de Santiago de Compostela) 
o Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa (Universidad de Navarra)  
o Juan José Pernas García (Universidad de La Coruña) 
o Jacques Papy (Université de Montréal) 
o Blanca Lozano Cutanda (Universidad del País Vasco) 
o Josep Ramon Fuentes Gasó (Universitat Rovira i Virgili)  
o Iñigo Sanz Rubiales (Universidad de Valladolid) 

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

• CASADO CASADO, L., PIGRAU SOLÉ. A. (Dirs.), PALLARES, SERRANO, A. (Coord.), Derecho ambiental y 
transformaciones de la actividad de las administraciones públicas, Editorial Atelier, Barcelona, 2010. ISBN: 978-84-
92788-45-3; Depósito legal: Z-4306-2010. 

• LOZANO CUTANDA B., (dir.) Diccionario de sanciones administrativas, editorial IUSTEL, Madrid, (en premsa). 
• SINDICO, F., FERNÁNDEZ EGEA, R., BORRÀS PENTINAT, S. (Coords.), Derecho Internacional del Medio 

Ambiente: Una Visión desde Iberoamérica,  CMP Publishing Ltd, London, 2010. ISBN 13: 978-1-907174-09-4. 
  

2.4.2. Monografies 
 

• BORRÀS PENTINAT, S., Los regímenes internacionales de protección del medio ambiente, Tirant lo Blanch, 
Valencia, en prensa. 

• CARDESA SALZMANN, A., El control internacional de la aplicación de los acuerdos ambientales universales, 
Editorial Marcial Pons, Madrid (en prensa).  

• CASADO CASADO, L., FUENTES I GASÓ, J.R., JARIA I MANZANO, J., PALLARÈS SERRANO, A., La 
externalización de las funciones de control e inspección en materia de protección del medio ambiente. Editorial 
Atelier, Barcelona, 2010; DL: Z-1340-2010, ISBN: 978-84-92788-29-3. 

• JARIA I MANZANO, J., La cuestión ambiental y la transformación de lo público, Tirant lo Blanch, Valencia (en 
prensa). 

 
2.4.3. Capítols de Llibre 
 

• BAUCELLS LLADÓS, J.; FARALDO CABANA, P.; MUÑOZ LORENTE,J., “Medio ambiente: arts. 325, 327 y 328 cp.”, 
en ALVAREZ GARCÍA,F.J.; GONZÁLEZ CUSSAC,J.L., Consideraciones a propósito del proyecto de Ley de 2009 de 
modificación del código penal, Editorial: Ed. Tirant lo Blanch., Valencia, 2010, pp. 339-350. ISBN: 978-84-9876-823-
7. 

• BAUCELLS LLADÓS,J.-FARALDO CABANAS,P.-MUÑOZ LORENTE,J. “Delitos contra los recursos naturales y el 
medio ambiente (art.325,327,328 y 329) en Alvarez García,F.J.-González Cussac,J.L. (Dir.) Comentarios a la 
reforma penal de 2010. Tirant lo blanch. Reformas, Valencia, 2010. Pág. 385 a 398. 
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• 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 ed. 
Unijí, Brasil, ISBN: 978-85-7429-864-1, 2010, pp. 213-276. 

• 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, 2010, pp. 210-235.  

• BORRÀS PENTINAT, S., “La aplicación del Derecho internacional del medio ambiente”, en SINDICO, F., 
FERNÁNDEZ EGEA, R., BORRÀS PENTINAT, S. (Coords.), Derecho Internacional del Medio Ambiente: Una Visión 
desde Iberoamérica,  CMP Publishing Ltd, London, 2010. ISBN 13: 978-1-907174-09-4., pp. 72-105. 

• 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 IKAWA, D. – Wortham, L. 
(Eds), The New Law School. Reexamining Goals, Organization and Methods for a Changing World, Public Interest 
Law Institute - Jagiellonian University Press, Kraków, 2010, pp. 65-71; ISBN 978-83-233-2863-6. 

• CAMPINS ERITJA M.: “La gobernanza internacional del medio ambiente”, en en SINDICO, F., FERNÁNDEZ EGEA, 
R., BORRÀS PENTINAT, S. (Coords.), Derecho Internacional del Medio Ambiente: Una Visión desde Iberoamérica,  
CMP Publishing Ltd, London, 2010. ISBN 13: 978-1-907174-09-4, pp. 127-158. 

• FAJARDO DEL CASTILLO, T., “Cooperación al desarrollo y medio ambiente”, en SINDICO, F., FERNÁNDEZ EGEA, 
R., BORRÀS PENTINAT, S. (Coords.), Derecho Internacional del Medio Ambiente: Una Visión desde Iberoamérica,  
CMP Publishing Ltd, London, 2010. ISBN 13: 978-1-907174-09-4, pp. 323-352. 

• GIFREU FONT, J., “Nuevos mecanismos de control de la actividad administrativa: el control de la Oficina Antifrau de 
Catalunya sobre las actuaciones ambientales de la Administración”, en CASADO CASADO, L., PIGRAU SOLÉ. A. 
(Coords.), Derecho ambiental y transformaciones de la actividad de las administraciones públicas,  Editorial Atelier, 
Barcelona, 2010, pp. 227-257. ISBN: 978-84-92788-45-3; Depósito legal: Z-4306-2010.  

• GONZÁLEZ BONDIA, A. – COSTA, O., “El medio ambiente en la política de vecindad de la UE: a la búsqueda de 
estrategias alternativas”, en BARBÉ, E. (Dir.), La Unión Europea más allá de sus fronteras ¿Hacia la transformación 
del Mediterráneo y Europa Occidental?, Tecnos, Madrid, 2010, ISBN: 978-84-309-5021-8, pp. 85-108. 

• HAVA GARCIA, E.; “La reforma de los delitos contra los recursos naturales, el medio ambiente y la flora y la fauna”, 
en La reforma penal de 2010, Aranzadi, Navarra, 2010, pp. 287- 295. ISBN: 978-84-9903-6. 

• MARQUÈS I BANQUÉ, M., “De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”, Comentarios al 
Código Penal, 3 vols (Dir. G. Quintero Olivares), 2ª ed., Thomson-Aranzadi (en prensa). 
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• MARQUÈS I BANQUÉ, M., “Comentario al artículo 337 del Código Penal: el maltrato de animales domésticos”, a 
Comentarios al Código Penal, 3 vols (Dir. G. Quintero Olivares), 2ª ed., Thomson-Aranzadi (en prensa) 

• MORALES PRATS, F.; MARQUÈS I BANQUÉ, M., “De los delitos relativos a la protección de la flora y la fauna”, a 
Comentarios al Código Penal, 3 vols(Dir. G. Quintero Olivares), 2ª ed., Thomson-Aranzadi (en prensa) 

• NOGUEIRA LÓPEZ, A., “Liberalizaçao do sector serviços e os seus efeitos nas competencias regionais e nos 
directos dos cidadans em estados descentralizados”, en Actas del 16º Congresso da APDR, Funchal (Portugal), 
2010, p.437-456.  

• NOGUEIRA LÓPEZ, A., “Galicia: Políticas pendulares en ámbitos sensibles por los cambios de Gobierno”, en 
LÓPEZ RAMÓN, F., (coord.), Observatorio de Políticas Ambientales 2010, Aranzadi, 2010, p.595-628. 

• NOGUEIRA LÓPEZ, A., “El control ambiental de actividades de servicios. Competencias y seguridad ambiental ante 
un potencial desarrollo del papel de las entidades colaboradoras de la Administración”, en CASADO CASADO, L., 
PIGRAU SOLÉ. A. (Dirs.), PALLARES, SERRANO, A. (Coord.), Derecho ambiental y transformaciones de la 
actividad de las administraciones públicas, Editorial Atelier, Barcelona, 2010, pp.97-122. ISBN: 978-84-92788-45-3; 
Depósito legal: Z-4306-2010. 

• PIGRAU SOLÉ A., “El modelo europeo de responsabilidad por daños al medio ambiente y su aplicación en España”, 
en Derecho Ambiental en tiempos de reformas. Actas de las V Jormadas de Derecho Ambiental, Centro de Derecho 
Ambiental - Universidad de Chile / Abeledo Perrot Legal Publishing, Santiago, Chile, 2010; ISBN: 978-956-238-931-
0; pp. 131-160. 

• PIGRAU SOLÉ A., “La responsabilidad internacional de los Estados por daños al medio ambiente”, en SINDICO, F., 
FERNÁNDEZ EGEA, R., BORRÀS PENTINAT, S. (Coords.), Derecho Internacional del Medio Ambiente: Una Visión 
desde Iberoamérica,  CMP Publishing Ltd, London, 2010. ISBN 13: 978-1-907174-09-4, pp. 106-126. 

• PIGRAU SOLÉ, A. “La jurisdicción extraterritorial como vía para hacer responsables a las empresas por daños al 
medio ambiente cometidos en el extranjero: especial referencia al ATCA”, en Actas Congreso Jurídico Internacional 
sobre Globalización, Riesgo y Medio Ambiente, Universidad de Granada, Granada, 3-5 marzo 2010, Tirant lo Blanch, 
Valencia, (en prensa). 

• RUIZ SANZ, M., “El derecho ambiental: una disciplina jurídica emergente”, Desafíos actuales a los derechos 
humanos: El derecho al medio ambiente y sus implicaciones, Rey Pérez, J.L., Rodríguez Palop, M.E,  Campoy 
Cervera, I. (Eds.), Dykinson, SL, Madrid, 2010, pp. 33-61. ISBN: 978-84-9849-982-7. 
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2.4.4. Articles en revistes científiques indexades 
 
S’inclouen revistes que figuren en les relacions CARHUSPLUS+ (classificació de revistes científiques dels àmbits de les 
Ciències Socials i Humanitats elaborat per AGAUR-Talència, Generalitat de Catalunya, 
http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_info.jsp?contingut=carhus_2010) o LATINDEX-Catálogo (revistes 
editades a Amèrica Llatina, Carib, Espanya i Portugal que compleixen certs criteris de qualitat, (http://www.latindex.unam.mx/ 
) 
 

• BLASCO DÍAZ, J.L., “La distribución competencial en materia de costas”, Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, 
nº 10, 2010, pp. 245-285. 

• CAMPINS ERITJA, M., “Los retos de la cooperación regional en asia central: más sombras que  luces en la gestión 
de los recursos hídricos compartidos”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales, nº19, 2010, 
http://www.reei.org. 

• CARDESA SALZMANN, A., “El procedimiento de no cumplimiento del Protocolo de Cartagena sobre seguridad en la 
biotecnología: ¿Un mecanismo eficaz?”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales, nº20, 2010, 
http://www.reei.org.  

• COCCIOLO, E.E. - PADRÓS REIG, C., “La doctrina del TJCE sobre las acciones de oro entre la construcción del 
mercado interior y los retos de la intervención pública en los mercados globales. Reflexiones acerca de la STJCE de 
26 de marzo de 2009, asunto C-326/07”, Revista Española de Derecho Europeo (REDE),33, (123-156), 2010. 

• GARCÍA MACHO, R. - BLASCO DÍAZ, J.L., “La disciplina urbanística”, Documentación Administrativa, nº 282-283, 
2009. 

• OLIVARES GALLARDO, A., “Consideraciones sobre los residuos radiactivos en el debate de la energía nuclear y su 
inclusión en el modelo  energético  de Chile”, Revista Chilena de Derecho, de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, 2010, Vol.37, nº3, pp.429-458.  

• PALLARÈS SERRANO, A. “El recurso a la custodia del territorio y a los acuerdos voluntarios en el ámbito del 
patrimonio natural y la biodiversidad”, Revista Catalana de Dret Públic, núm. 41, 2010, pp. 219-245. 
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2.4.5. Articles en altres revistes científiques  
 

• BAUCELLS LLADÓS, J., “Consideracions específiques sobre les noves propostes del projecte de reforma del codi 
penal de 2009 en materia d’ordenació del territori i medi ambient”, Revista Catalana de Dret Ambiental, Volumen: I 
Número: 1, pp. 1-30, 2010. 

• BORRÀS PENTINAT, S., “El desenlace del conflicto de la celulosa: Argentina vs. Uruguay”, en Revista Catalana de 
Dret Ambiental, Vol. 1, Núm. 1 (2010), http://rcda.cedat.cat/index.php/rcda.  

• CASADO CASADO, L., “La prevención, ordenación y control de la contaminación lumínica como instrumento de 
intervención en la lucha contra el cambio climático. Análisis de una experiencia pionera en España”, Revista de 
Direito Ambiental, núm. 57, enero-marzo 2010, pp. 189-225.  

• HAVA GARCIA, E.; “Comisión por omisión, dolo de peligro e imprudencia”, Revista de Derecho Penal, Universidad 
de la República Oriental del Uruguay, 2010, nº1, pp. 291-325. 

• LOZANO CUTANDA B., “Ley Omnibus: silencio administrativo, declaración responsable y comunicación previa”, en 
Diario La Ley, núm. 7339, 10 de febrero de 2010. 

• LOZANO CUTANDA B., “Ley Omnibus: a revolution on the administrative requirements (tacit consent, declaration 
made in goog faith and prior communication”, Working Paper IE Law School, WPLS10-01, 25 de marzo de 2010. 

• LOZANO CUTANDA B., RÁBADE J.Mª y MARTÍNEZ DE ANGUITA P., “Servicios ambientales y mecanismos de 
mercado”, en Tecno Ambiente, núm. 210, año XX, noviembre de 2010. 

• NOGUEIRA LÓPEZ, A., “Hacia un EMAS de alcance internacional en competencia con la ISO 14001: notas a la 
revisión del Reglamento EMAS”, Actualidad jurídica ambiental, 13 de febrero de 2010. 
http://www.actualidadjuridicaambiental.com  

• 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) 

• OLIVARES GALLARDO, A., “El nuevo marco institucional ambiental en Chile”,  Revista Catalana de Dret Ambiental, 
Vol. I – Núm. 1 (2010): 1 -23.  (www.rcda.cat) 

• PADRÓS REIG, C. – COCCIOLO, E., “Security of Energy Supply: when could National Policy take Precedence over 
European Law”, Energy Law Journal, 31, pp. 101-135, 2010. 

 
 
 
 
 



Memòria d’activitat 2010 

59 

2.4.6. Altres publicacions (cròniques, recensions, papers, opuscles) 
 

• BAUCELLS I LLADÓS, J.; HAVA GARCÍA, E., MARQUÈS I BANQUÉ, M.: “Crónica de Jurisprudencia penal 
ambiental”, Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol I- Nº 1 (2010). (www.rcda.cat) 

• BAUCELLS I LLADÓS, J.; HAVA GARCÍA, E., MARQUÈS I BANQUÉ, M.: “Crónica de Jurisprudencia penal 
ambiental”, Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol I- Nº 2 (2010). (www.rcda.cat) 

• BLASCO DÍAZ, J.L., “Derecho y políticas ambientales en la Comunitat Valenciana”, Revista Catalana de Dret 
Ambiental, Vol. 1, nº 1, 2010. http://rcda.cedat.cat/index.php/rcda 

• BLASCO DÍAZ, J.L., “Derecho y políticas ambientales en la Comunitat Valenciana”, Revista Catalana de Dret 
Ambiental, Vol. 1, nº 2, 2010. http://rcda.cedat.cat/index.php/rcda 

• BORRÀS PENTINAT, S., “Perspectiva del Derecho Internacional del Medio Ambiente”, en Revista Catalana de Dret 
Ambiental, Vol. 1, Núm. 1 (2010), http://rcda.cedat.cat/index.php/rcda. 

• BORRÀS PENTINAT, S., “Perspectiva del Derecho Internacional del Medio Ambiente”, en Revista Catalana de Dret 
Ambiental, Vol. 1, Núm. 2 (2011), http://rcda.cedat.cat/index.php/rcda. 

• BORRÀS PENTINAT, S., “Catalunya, pionera en recerca mediambiental”, en Món.cat. Catalunya al món, n. 5 “Acció 
exterior”, 2010, pp. 14-18. 

• CARDESA SALZMANN, A., "Jurisprudencia ambiental de la Unión Europea", Revista Catalana de Dret Ambiental,  
2010, Vol. 1 Núm. 1, pp. 2-14. http://rcda.cedat.cat/index.php/rcda. 

• CARDESA SALZMANN, A., "Jurisprudencia ambiental de la Unión Europea", Revista Catalana de Dret Ambiental,  
2010, Vol. 1 Núm. 2, pp. 2-16. http://rcda.cedat.cat/index.php/rcda. 

• CARDESA SALZMANN, A., Recensió del llibre: Treves, Tullio, Pineschi, Laura, Tanzi, Attila, Pitea, Cesare, Ragni, 
Chiara, Romanin Jacur, Francesca (eds.), Non-Compliance Procedures and Mechanisms and the Effectiveness of 
International Environmental Agreements, T.M.C. Asser Press, The Hague, 2009, 586 p., ISBN 978-90-6704-273-4, 
Revista Catalana de Dret Ambiental, 2010, Vol. 1 Núm. 2, pp. 1-6. 

• CARDESA SALZMANN, A., "Non-Compliance Procedures in Multilateral Environmental Agreements: Weaknesses' 
Diagnosis and Therapy", Draft-ESIL-Paper (http://www.esil-en.law.cam.ac.uk/Media/Draft_Papers/Agora/Cardesa-
Salzmann.pdf). 

• CASADO CASADO L., Recensión del libro dirigido por Alba Nogueira López, Evaluación de impacto ambiental. 
Evolución normativo-jurisprudencial, cuestiones procedimentales y aplicación sectorial, Revista de Administración 
Pública, n.181, 2010, pp. 441-443. 

 
 



Memòria d’activitat 2010 

60 

 
• DE LA VARGA PASTOR, A., JARIA MANZANO, J. “Jurisprudencia general: Derecho administrativo y constitucional / 

Jurisprudència general: dret administratiu i constitucional”, Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 1, núm. 1, juny 
2010: http://rcda.cedat.cat/index.php/rcda. 

• DE LA VARGA PASTOR, A., JARIA MANZANO, j. “Jurisprudencia general: Derecho administrativo y constitucional / 
Jurisprudència general: dret administratiu i constitucional”, Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 1, núm. 2, 
desembre 2010: http://rcda.cedat.cat/index.php/rcda. 

• HUICI SANCHO, L. I CARDESA SALZMANN, A., "Perspectiva del Derecho del medio ambiente y de políticas 
ambientales de la Unión Europea", Revista Catalana de Dret Ambiental,  2010, Vol. 1 Núm. 2, pp. 2-12. 
http://rcda.cedat.cat/index.php/rcda. 

• JARIA MANZANO, J “Jurisprudencia ambiental en Canarias / Jurisprudència ambiental a Canàries”, Revista 
Catalana de Dret Ambiental, vol. 1, núm. 1, juny 2010: http://rcda.cedat.cat/. 

• JARIA MANZANO, J., Recensió del llibre: Stephen Clarkson i Stepan Wood, A Perilous Imbalance. The Globalization 
and Canadian Law and Governance, UBC Press., Toronto / Vancouver, 2010, 348 pp., Revista Catalana de Dret 
Ambiental, vol. 1, núm. 1, 2010: http://rcda.cedat.cat/. 

• NOGUEIRA LÓPEZ, A. “Derecho y políticas ambientales en Galicia”, Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol I - Nº 
1(2010). (www.rcda.cat) 

• NOGUEIRA LÓPEZ, A. “Derecho y políticas ambientales en Galicia”, Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol I - Nº 
2(2010). (www.rcda.cat) 

• PALLARÈS SERRANO, A., “Jurisprudencia ambiental en Cataluña”, Revista Catalana de Dret Ambiental, Volumen: 1 
Número: 1. http://rcda.cedat.cat/index.php/rcda. 

• PALLARÈS SERRANO, A., “Jurisprudencia ambiental en Cataluña”, Revista Catalana de Dret Ambiental, Volumen: 1 
Número: 2. http://rcda.cedat.cat/index.php/rcda. 
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2.5. Tesis doctorals 
 

• “La protección jurídica ambiental del suelo en Alemania como modelo para el ordenamiento español”, Aitana de la 
Varga Pastor. Defensa: 15 de gener de 2010. Dir.: Blanca Lozano Cutanda (UPV/EHU). 

 
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, 2008. 
 

• Quadern número 3: “Régimen jurídico de la edificación sostenible”, Isabel Toro Flores  Publicacions URV, ISBN 
978-84-8424-410-9, 2009. 

 
• Quadern número 4:  “El derecho ambiental como instrumento de gestión del riesgo tecnológico”, Paula Cerski 

Lavratti, Publicacions URV, ISBN 978-84-8424-176-8, 2011 
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El dia 22 d’abril de 2010 es va fer l’acte de presentació del llibre: “ Régimen jurídico de la edificación sostenible” escrit per la 
Sra. Isabel Toro Flores, ex-alumna del Màster Universitari en Dret Ambiental (2006-2007). Va anar a càrrec del Dr. Josep 
Bertran Ilari, Director de l’Escola Superior d’Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili i del Dr. Xavier Farriol Roigés, primer 
Tinent d’alcalde i regidor delegat d’Hisenda i de Planificació Econòmica i Territorial de l’Ajuntament de Vila-seca, sota la 
presidència del degà de la Facultat de Ciències Jurídiques, Dr. Frederic Adán. 
 
 
Es troba en premsa el següent títol: 
 
 

• Quadern número 5:  “ La investigación e imputación policial en los delitos contra el medio ambiente y los recursos 
naturales “, Pedro Fernández Sánchez. 
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 2.7. Revista Catalana de Dret Ambiental 
 
Després de la realització d’un estudi de viabilitat i com a conseqüència de les converses iniciades el 2008, a través de la 
Subdirecció General d’Informació i Educació Ambiental, es va arribat a un acord amb el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat, a través del qual la URV i l’esmentat Departament coeditarien una nova publicació científica: la 
Revista Catalana de Dret Ambiental. El corresponent conveni es va signar amb data 25 de febrer de 2010. El corresponent 
conveni es va signar amb data 25 de febrer de 2010. El 9 de novembre de 2010 es va signar una Addenda que modifica 
alguns aspectes del Conveni de col·laboració.  
 
El 30 de setembre de 2009 es va constituir el Consell de Redacció de la revista. En formen part 41 persones, tots ells 
acadèmics o advocats experts en dret ambiental. Hi són representades 18 universitats: Universidad Autónoma de Madrid, 
Universidad de Almería, Universidad de Cádiz, Universidad de Castilla La Mancha, Universidad de Granada, Universidad de 
Murcia, Universidad Pública de Navarra, Universidad de Valladolid, Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de 
Compostela, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat d’Alacant, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, 
Universitat de Lleida, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat Pompeu Fabra i Universitat Rovira i Virgili. Igualment s’ha 
format el Consell Assessor de la Revista, del que formen part prestigiosos experts, nacionals i estrangers. 
 
La revista té una periodicitat semestral, és electrònica i d’accés obert. Durant el 2010 s’han editat els números 1 i 2. L’ISSN 
és: 2014-038X. La seva web és: www.rcda.cat. 
Encara no s’ha signat l’addenda corresponent al finançament de la RCDA per a l’any 2011. 
Durant el 2011 està prevista la tramitació de la sol·licitud d’incorporació de la RCDA als índexs de revistes científiques 
pertinents. 
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2.8. Assistència a Congressos i estades de recerca 
 

• La Dra. Maria Marquès va asistir al Congrés: EcoSostenibleWine 2010 - 2ª Conferència Internacional de 
Vitivinicultura Ecològica, Sostenible i Canvi Climàtic, Vilafranca del Penedès, 15 i 16 de juny de 2010. 

• El Sr. Marcos Rios Angulo va participar en el 3er Curso internacional de Especialización “Consulta Previa Territorio y 
Recursos Naturales en el contexto del Convenio de la OIT del 9 al 13 de septiembre (Santiago de Chile) celebrat a la 
Facultad de Dret de la Universidad de Chile. Més informació a la pàgina web : 
http://www.antropologiajuridica.cl/?p=711 

• La Dra. Susana Borràs va assistir al Congrés “International and European Law & Policy on Investments and 
Environment. The Energy Challenge”. University of Padua in cooperation with the International Centre for Climate 
Governance-Venice (ICCG), and with the collaboration of the Ca' Foscari University of Venice. 19 - 26 Setembre 
2010. Més información a la pàgina web http://www.giuri.unipd.it/~summerschool/. 

• La Sra. Carolina Riquelme està realitzant una estada de recerca al Centro de Derecho Ambiental de la Universidad 
de Chile, en el marc del treball d’elaboració de la seva tesis doctoral, des del 18 d’octubre de 2010, per un període 
de sis mesos. 
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3. Transferència  
 
3.1. Projectes o contractes finançats de transferència en l’àmbit del dret ambiental o en temes afins 
 

• Ajuntament de Tarragona. “Revisió de l’Ordenança municipal de medi ambient”. Durada: 2009-2010. 
Investigadors responsables: Josep Ramon Fuentes Gasó - Antoni Pigrau Solé. Hi participen diversos membres del 
CEDAT. 

• 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. Hi participen diversos 
membres del CEDAT. 

• 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. 
Hi participen diversos membres del CEDAT. 

• 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”. Investigadores responsables: Josep 
Ramon Fuentes Gasó - Antoni Pigrau Solé. El projecte ha acabat a finals de 2010. 

• Ajuntament de Tortosa. “Ordenança municipal de medi ambient”. Durada: 2010-2011. Investigadors 
responsables: Josep Ramon Fuentes Gasó - Antoni Pigrau Solé. Hi participen diversos membres del CEDAT. 

• EMATSA, “Informe sobre la formulació jurídica e l’abastament d’aigua potable a municipis perifèrics de 
Tarragona”, Tarragona, 2010. 

• Institut Catala de la Vinya i el Vi,  “Redacció de l'avantprojecte de modificació de la Llei 15/2002, de 27 de juny, 
d'ordenació vitivinícola”.  Durada: 2010. Investigador responsable: Josep Ramon Fuentes Gasó. 

• Fundacio Aula d'Alts Estudis d'Electes, “Estudi del règim jurídic de la producció d’energia elèctrica pels ens 
locals de Catalunya” Durada: 2010-2011. Investigador responsable: Josep Ramon Fuentes Gasó. 

• Fundacio Aula d'Alts Estudis d'Electes, “Anàlisi tècnica del paper dels municipis en la producció, gestió i 
prestació de serveis energètics” Durada: 2010-2011. Investigador responsable: Antoni Pigrau Solé. 
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3.2. Conferències, cursos i seminaris impartits per membres del CEDAT, en l’àmbit del dret ambiental o en temes afins  
 

• BORRAS PENTINAT, S., Taula Rodona: “El paper dels municipis i la societat civil davant del repte del canvi climàtic a la 
Unió Europea”, Terrassa, 18 de març. 

• CASADO CASADO, L., “Les llicències municipals i el medi ambient. La nova LIIA”, Primer Fòrum d’actualització en dret 
local, organitzat per l’Ajuntament de Reus i el Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili, mitjançant la 
Càtedra Antoni Pedrol i Rius, d’Estudis Jurídics Locals, Reus, 18 de febrero de 2010. 

• CASADO CASADO, L. “Jurisprudència sobre accés a la informació ambiental”, Jornada sobre els drets d’accés a la 
informació ambiental, organitzada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, Barcelona, 12 de març de 2009. 

• CASADO CASADO, L. “Jurisprudència sobre accés a la informació ambiental”, Jornada sobre els drets d’accés a la 
informació ambiental, organitzada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge,  Girona, 19 de maig de 2009. 

• CASADO CASADO, L. “Jurisprudència sobre accés a la informació ambiental”, Jornada sobre els drets d’accés a la 
informació ambiental, organitzada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge,  Lleida, 20 de maig de 2009. 

• CASADO CASADO, L. “Jurisprudència sobre accés a la informació ambiental“, Jornada sobre els drets d’accés a la 
informació ambiental, organitzada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, Tarragona, 21 de maig 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. 
 
En el marc del programa de competències de la Clínica Jurídica Ambiental: 
 

• Sessió formativa “El treball en equip”, a càrrec del Sr. Iñaki Bustínduy Cruz. Llicenciat en Economia-ADE i en 
Ciències Polítiques i Sociologia. Màster en Direcció Financera. Soci-consultor H&B Human and Business, el 25 
d'octubre de 2010 

• Sessió formativa “Tècniques d’entrevista al client”, a càrrec del Sr. Ignasi Company Armengol, advocat, el 4 
d’octubre de 2010. 
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Participació en activitats i xarxes vinculades al mètode clínic: 
 

• Participació de la Dra. Maria Marquès a: AALS 2010 Conference on Clinical Legal Education: Answering the Call for 
Reform: Using Outcomes Assessment, Critical Theory and Strategic Thinking to Implement Change, May 4-8, 2010, 
Baltimore, Maryland, Estats Units. 

• Participació de la Dra. Maria Marquès: Clinical Skills Workshop, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, 
Barcelona, 1 i 2 de juny de 2010. 

• Participació de la Dra. Maria Marquès, la Dra. Aitana De la Varga i el Dr. Víctor Merino a la Jornada "Aprenentatge-
servei i recerca basada en la comunitat a la URV", organitzat conjuntament amb APQUA, el 8 d'abril de 2010 

 
• Participació de la Dra. Maria Marquès i la Dra. Aitana De la Varga: Jornada Aprenentatge-Servei a la Universitat: 

possibilitats i reptes, Barcelona, 29 de juny de 2010. 
• Participació de la Dra. Maria Marquès, del Dr. Mario Ruiz i del Dr. Víctor Merino: Workshop Experiencias de Clínica 

Jurídica en las universidades españolas, Facultat de Dret, Universitat de Valencia, 23 setembre 2010. 
 

Col·laboració: 
 
La Clínica Jurídica Ambiental i el Projecte Apqua de la URV, que gestiona el programa Science Shop van decidir 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 va formalitzar l’ 1 de febrer de 2010. 
 
3.4. Altres activitats 
 
Exposició Aigua, Rius i Pobles 
 
El CEDAT ha participat activament en la preparació de la visita de l’exposició Aigua, Rius i Pobles a Tarragona. L’exposició 
fotogràfica Aigua, Rius i Pobles; produïda per la Asociación Agua, Ríos y Pueblos ofereix el perfil humà dels conflictes i les 
lluites de l’aigua. A través de fotografies i testimonis directes, els afectats deixen de ser fredes estadístiques per a comunicar-
nos en primera persona les seves angoixes, raons i esperances. Convocada per Pedro Arrojo (premi Goldman 2003 i un dels 
promotors de la Fundació Nova Cultura de l’Aigua), Aigua, Rius i Pobles documenta els danys causats a milions de persones 
per polítiques hidràuliques obsoletes i dissenyades sense tenir en compte l’impacte que tenen sobre les persones i la natura.  
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Fotografies, audiovisuals i textos de 15 casos emblemàtics de quatre continents i tres conflictes locals, l’Ebre, el Ter i la lluita 
de l’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (1990-1998), es combinen per comunicar conjuntament l’experiència i el punt 
de vista dels afectats; els perfils humans d’un drama que, malgrat la seva extraordinària magnitud i escala, es manté gairebé 
desconegut. 
 
Agenda ciutadana 
 
De forma paral·lela a l'exposició s’ha desenvolupat una agenda ciutadana d'activitats entorn de la temàtica de l'aigua: 
 

16 de juny 
Inauguració a El Palau de l’exposició Aigua, Rius i Pobles. Homenatge als que 
lluiten per defensar els rius i la seva gent. Fins el 17 de juliol al Palau Firal i de 
Congressos de Tarragona. L’acte inaugural va anar a càrrec de Tove Heiskel, 
comissària de l’exposició, Antoni Pigrau, catedràtic de Dret Internacional 
Públic i Relacions Institucionals de la URV i director del Centre d'Estudis de 
Dret Ambiental de Tarragona, i Pau Ricomà, President de l’EMDET, empresa 
municipal que gestiona El Palau. 
 
Cloenda del curs acadèmic 2009-2010 i de la setena edició del Màster 
Universitari en Dret Ambiental. Conferència: “El pla de gestió de l’aigua a 
Catalunya”. Manuel Hernández, director de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
Frederic Adan, degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat 
Rovira i Virgili. 
 
17 de juny 
"Competències municipals en salut publica: l'aigua”. Joan Carles Ferraté, 
gerent d'Aigües de Reus, membre del Consorci per a la Gestió Integral 
d’Aigües de Catalunya. Cándido Álvarez, Centre de Recursos per a la 
Protecció de la Salut i el Medi de Reus. 
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19 de juny  
Piraguada Xerta-Tortosa, amb la conferència fluvial “L’aigua i el riu que ens uneixen”, del Catedràtic emèrit d’Hidrologia 
Javier Martínez Gil:  

21 de juny 
Presentació del llibre “Els guardians de l’aigua”, a càrrec d’Olga Xirinacs i amb la participació de Gabriel Borràs, biòleg i 
coautor de l’obra. 
 
22 de juny 
“L’ordenament dels cabals ambientals a les conques internes de Catalunya”. Antoni Munné, cap del Departament de 
Control i Millora dels Ecosistemes Aquàtics de l’Agència Catalana de l’Aigua. Héctor Hernández i Joan Díaz, de la 
Plataforma Salvem el Gaià. 
 
26 de juny 
Visita guiada per membres de Salvem el Gaia pel curs del riu Gaià. Des de Ferran-Tamarit fins a la desembocadura. 

28 de juny 
El pla de conca de l’Ebre i les seves repercussions a Catalunya, el Delta (perspectives de futur, cabals i qualitats), 
sostenibilitat i viabilitat econòmica i social dels regadius projectats a la conca de l’Ebre, transvasaments, perspectives i 
projectes de nous transvasaments. Pedro Arrojo (Universidad de Zaragoza), Pere Josep Jiménez (Grup Natura Freixe), 
Albert Rovira (IRTA), Manolo Tomàs (Plataforma en Defensa de l’Ebre), Lorenzo Galbiati (ACA). 

29 de juny 
Aigua i recerca: "Water Technology Centre Tarragona Dow Water & Process Solutions". Presenter: Kevin Reyntjens 
(Regional Applications Development Leader Europe / Middle East / Africa). Enric Aguilar, director de la Càtedra de 
Desenvolupament sostenible Dow-URV.Aigua i indústria química: Reutilització d’aigües depurades al pol químic de 
Tarragona. Francisco Rubio (director d’Aigües Industrials de Tarragona, SA) i Daniel Pi (president del Consorci d’Aigües 
de Tarragona). 

 
30 de juny 
Debat sobre “aigua i sostenibilitat” amb representants del PSC, CiU, ERC, PP i ICV. Organitza: Col·legi de Periodistes de 
Catalunya, demarcació de Tarragona. 
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4. Cooperació 
 
4.1 Projectes 
 

• Estada de l’estudiant del Màster en Dret Ambiental de la URV, Sra. Gina Gaona al Perú per col·laborar amb la 
"Oficina del Medio Ambiente del Vicariato de Jaén (VIMA)". 

 
El seu treball durant l’estada (des de l'agost fins a l'octubre de 2010), va consistir en la realització de les següents 
tasques: 
 
• Elaboració d'un compendi de les lleis ambientals del Perú, entre les que hi destaquen: 
 

� Compendi del MINAM (Ministerio del Ambiente) 
� Normativa bàsica en la matèria ambiental 
�  Lleis sectorials (protecció i defensa del bosc) 
� Ordenances municipals ambientals de la ciutat de Jaén 
�  Altres normatives ambientals al Perú 
 

* Realització d'un anàlisi FODA amb l'equip tècnic de la Oficina del Medio Ambiente i un grup de professors 
d'escoles primàries de la zona rural. 

* Gestió per a la realització d'un taller de captació sobre la iniciativa de la Ley de Consulta Previa a los   Pueblos 
Indígenas reconeguda en el Convenio 169 OIT. 

* Assessorament ambiental i acadèmic a grups d'estudiants de la Ciudad de Jaén. 
* Recolzament i assessoria en qüestions relacionades amb la tala il·legal, mineria i altres conflictes ambientals. 
* Creació del bloc de la Oficina del Medio Ambiente.  http://vimaoficinamedioambiente.blogspot.com 

 
• Participación de la Dra. Susana Borràs Pentinat en el Projecte 2010-1 ESF-2 relatiu al ”Refuerzo de la gestión 

pública ambiental” de Ingenieria Sin Fronteras al Coca (Ecuador), com a cooperant de perfil jurídic per donar suport 
a la tramitación de denúncias i inspeccions ambientals en matèria de contaminació por vessaments de cru a 
l’Amazònia Equatoriana. 10 de juliol al 29 d’agost. 
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4.2. Altres activitats 

El Dr. Alfons González va participar en la Taula Rodona "Drets humans i negligència ambiental a l’Amazònia Equatoriana". 
Organitzat per la URV Solidària, Enginyeria sense Fronteres i l’Ajuntament de Cambrils, amb la col·laboració del CEDAT, 
Cambrils. 12 de maig de 2010 

La Dra. Susana Borràs va participar en la Xerrada-taller "Quan s'adonarà l'home que els diners no es poden menjar?" 
L'Apropament de joves del Nord a la realitat dels països del Sud (Equador). Organitzat pel CEDAT, Enginyeria sense 
Fronteres i la URV Solidària. Facultat de Ciències Jurídiques, URV, Tarragona. 17 de novembre de 2010 

 



Memòria d’activitat 2010 

72 

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.”  
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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. 
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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: 
 
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.  
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c) Dur a terme treballs científics i tècnics i canalitzar la transferència dels resultats a persones físiques i entitats públiques o 
privades en el marc de la legislació vigent, amb 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. 
 
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 
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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.  
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Article 6 - El Consell de Direcció 
 
1.El Consell de Direcció, presidit pel director o la directora, està format per un nombre no inferior a 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; 
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. 
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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. 
 
El/la Director/a pot sotmetre a la consideració del Consell Assessor les qüestions que consideri oportunes. 
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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. 
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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 
18. Dra. Núria Torres Rosell 
19. Dr. Jaume Vernet Llobet 

 
Investigadors en formación 
 

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

 
 
 
ALTRES PUBLICACIONS DELS MEMBRES DEL CEDAT  
 
1. Llibres dirigits, coordinats o editats  
 

• BLASCO DÍAZ, J.L. (Ed.), Régimen jurídico de la ciudadanía española en el exterior, Ed. Tirant lo Blanch, València, 
2010. ISBN: 9788498768480 

• QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.), MORALES PRATS, F. (Coord.), Comentarios al código penal, Thomso-Aranzadi, 
Madrid, 6ª ed. (en prensa). 

 
2. Monografies 

 
• BLASCO DÍAZ, J.L., FABRA VALLS, M., OLLER RUBERT, M., L'emparament constitucional del principi d'autonomia 

local, Cátedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Autonòmics i Locals - Universitat Autònoma de Barcelona, Associació 
Catalana de Municipis i Comarques, Barcelona, 2010. ISBN: 978-84-938350-1-9.  

• COCCIOLO, E.E., Corrupción y regulación. La administración de la integridad pública en los EE.UU., Dykinson, 
Madrid [en premsa]. ISBN: 978-84-9849-811-0. 

• QUINTERO OLIVARES, G. MORALES PRATS, F., Parte General del Derecho Penal, Thomson Aranzadi, 4ª ed., 
2010, ISBN 978-84-9903-715-8.  

• QUINTERO OLIVARES, E. La enseñanza del Derecho en la encrucijada. Derecho académico, docencia universitaria 
y mundo profesional, Cuadernos Civitas, Thomson Reuters. Madrid, 2010. ISBN: 978-84-470-3351-5 

• VERNET LLOBET, J. (coord.), La reforma de la Constitución Española, Palma, Institut d’Estudis Autonòmics del 
Govern de les Illes Balears, 2010, ISBN 978-84-92562-88-6. 

  
3. Capítols de Llibre 

 
• BARRAT ESTEVE, J., “El voto electrónico ante intereses contradictorios: La razón comercial contra el principio 

democrático. A propósito de los compromisos comerciales de confidencialidad (CCC)”, en AA. VV., Democracia 
digitial, participación y voto electrónico, pp. 57-69, CEPS, Valencia, 2010. 

•  
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• BARRAT ESTEVE, J., “Marco conceptual sobre la protección jurídica del anonimato. Especial referencia a 

identificadores universales, seudónimos y secreto estadístico”, en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio / SANSÓ-
RUBERT PASCUAL, Daniel (ed.), Internet: un nuevo horizonte para la seguridad y la defensa, pp. 155-177;  
Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2010. 

• BLASCO DÍAZ, J.L.: “La regulación de la ciudadanía española en el exterior: Acción administrativa y derechos del 
ciudadano”, en Régimen jurídico de la ciudadanía española en el exterior, Ed. Tirant lo Blanch, València, 2010. 
ISBN: 9788498768480. 

• BLASCO DÍAZ, J.L.: “Entidades locales y acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos 
Administración Electrónica”, en La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos y los retos jurídicos del e-gobierno en España (Coords. Lorenzo Cotino y Julián Valero), Ed. Tirant 
lo Blanch, 2010. 

• BLASCO DÍAZ, J.L “El sentido de la transparencia administrativa y su concreción legislativa”, en Derecho 
Administrativo de la Información y Administración transparente (editor Ricardo García Macho), Ed. Marcial Pons, 
2010. 

• BORRÀS PENTINAT, S., “Parlamento Europeo”, en VV.AA., Lecciones de derecho de la UE, ed. Bosch, Barcelona, 
2010, pp. 85-96. 

• CARDESA SALZMANN, A., "El desarrollo de la política social comunitaria: las directivas comunitarias", a Bonet 
Pérez, J. i Olesti Rayo, A. (dirs.), Nociones básicas sobre régimen jurídico internacional del trabajo, Ed. Huygens, 
Barcelona, 2010, pp. 373-386 

• GIMÉNEZ COSTA, A., GONZÁLEZ BONDIA, A., “El uso de la herramienta wiki para la elaboración de trabajos 
colaborativos en el marco de una asignatura jurídica”, en Agustí Cerrillo i Martinez, Ana María Delgado García, 
Docencia del Derecho y tecnologías de la información y de la comunicación, Ed. Huygens, Barcelona, 2010, pp. 57-
69; ISBN: 978-84-937606-5-6 . 

• GONZÁLEZ BONDIA, A., “Miembros, ampliación y retirada”, SÁNCHEZ, V.M. (dir.): Derecho de la Unión Europea, 
Editorial: Huygens Editorial, Barcelona, 2010, ISBN: 978-84-937606-1-8, pp. 19-28.  

• GONZÁLEZ BONDIA, A., “La Unión Europea frente a la situación de los presos de Guantánamo: el tránsito del limbo 
de la Política Exterior y de Seguridad al Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia”, Montserrat Pi Llorens; Esther 
Zapater Duque (coords.): ¿Hacia una Europa de las personas en el espacio de libertad, seguridad y justicia?,  Ed. 
Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, 2010, pp. 168-185; ISBN: 978-84-9768-782-9. Autores (p.o. de 
firma): González, Alfonso; Jenne, Nicole 
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• GONZÁLEZ BONDIA, A., “Entre la iniciativa y la pérdida de competencias: la nueva Política Común de Seguridad y 

Defensa”, Barbé, E. (Ed.), Entre la irrelevancia internacional y el aprendizaje institucional: La presidencia española 
de la Unión Europea (2010), Editorial: Institut Universitari d'Estudis Europeus, Bellaterra, 2010, pp. 99-105; ISBN: 
978-84-95201-31-7. 

• HAVA GARCIA, E.; “Suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad”, en Comentarios a la reforma 
penal de 2010, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2010.; pp. 123-125. ISBN: 978-84-9876-8.  

• HAVA GARCIA, E.; “Comiso”, en Comentarios a la reforma penal de 2010, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2010.; pp. 
159-163. ISBN: 978-84-9876-8.  

• JARIA MANZANO, J. “La Constitución de 1978 ante el cambio: mutación, reforma y ruptura”, VVAA, La reforma de la 
Constitución española, Institut d’Estudis Autonòmics, Palma de Mallorca, 2010, pp.27-54. 

• JORDÀ FERNÀNDEZ, A.M., “Carlos Martínez Shaw, el siempre joven profesor de historia moderna”, en Carlos 
Martínez Shaw, historiador modernista, Servei de Publicacions Universitat de Lleida,2010, pp. 293-297. ISBN 978-
84-8409-322-0.  

• JORDÀ FERNÀNDEZ, A.M., “Felix qui nihil debet: d'Erasme de Rotterdam a la Biblioteca Hemeroteca Municipal de 
Tarragona (1985-2010)”. 25 Aniversari . Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona (1985-2010), Arola Editors, 
2010, pp. 118 -119. ISBN 978-84-92839-81-0. 

• NOGUEIRA LÓPEZ A., “A incidencia da Carta europea das linguas rexionais ou minoritarias na programación do 
sistema educativo”, en VILLARES NAVEIRA, L., (coord.), Estudos xurídicos sobre o Decreto para o plurilingüismo, 
Laiovento, 2010, p.57-72. 

• PIGRAU SOLÉ, A., “Limitations on Access to International Justice for Palestinian Victims of Human Rights 
Violations”, en Russell Tribunal on Palestine. Document prepared by Committee of Experts of the Russell Tribunal for 
Spain and Catalonia and First International Session of the Russell Tribunal on Palestine, Barcelona 1, 2, 3 March 
2010, Institut Català Internacional per la Pau, Barcelona, DL: B. 39.128-2010, pp. 108 -117. 

• VERNET LLOBET, J., “El Senado y la Reforma Constitucional”, La reforma de la Constitución Española, Palma, 
Institut d’Estudis Autonòmics del Govern de les Illes Balears, 2010, p. 221-234, ISBN 978-84-92562-88-6, DLeg PM-
631-2010. 

• VERNET LLOBET, J., “Introducción”, La reforma de la Constitución Española, Palma, Institut d’Estudis Autonòmics 
del Govern de les Illes Balears, 2010, p. 11-23, ISBN 978-84-92562-88-6, DLeg PM-631-2010. 

• VERNET LLOBET, J., “Lo statuto del 2006. il diritto e i diritti della Catalogna all'inizio del XXI Secolo. Lingua e riforma 
statutaria”, Il valori delle minoranze, Trento, Provincia Autonoma di Trento, 2010, p. 125-143. 
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4. Articles en revistes científiques indexades 

 
• FALLADA GARCIA-VALLE, J.R., “Algunos límites a los derechos de los inmigrantes: detención y expulsión en la 

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, junio 
de 2010, pp. 43-66. 

• NOGUEIRA LÓPEZ A., “A desconstrucción da andamiaje legal do galego”, Revista Llengua i Dret, nº 53/2010, p.370-
380.  

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

• PIGRAU SOLÉ, A., “La responsabilidad civil de las empresas transnacionales a través de la Alien Tort Claims Act 
por su participación en violaciones de derechos humanos”, Revista Española de Desarrollo y Cooperación, Nº 25, 
Invierno 2010, pp. 113-130. 

• QUINTERO OLIVARES, G., “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil”, 
Revista electrónica de ciencia penal y criminología, ISSN 1695-0194, Nº. 12, 2010. 
http://criminet.ugr.es/recpc/12/recpc12-r2.pdf 

• RUIZ SANZ, M., "¿Es conveniente enseñar derecho a través del cine?", en Anuario de Filosofía del Derecho, Tomo 
XXVI, 2010, pp. 257-264 (ISSN: 0518-0872). 

 
5. Articles en altres revistes científiques  
 

• BLASCO DÍAZ, J.L., “El documento electrónico y la tramitación del procedimiento administrativo desde el punto de 
vista legal. Especial referencia a la Ley de Administración Electrónica de la Comunidad Valenciana”, Revista 
d’Arxius, nº 9, 2010. 

• FABRA VALLS, M. - BLASCO DÍAZ, J.L., “ L’amministrazione elettronica. Fini principi e linee guida nel diritto 
spagnolo”, Informatica e diritto, nº 2, 2009. 

• JARIA MANZANO, J. Recensió del llibre: Gonzalo Quintero Olivares, La enseñanza del Derecho en la encrucijada. 
Derecho académico, docencia universitaria y mundo profesional, Civitas, Madrid, 2010, 157 pp., Revista de 
Educación y Derecho / Education and Law Review, núm. 1, octubre 2009-març 2010, pp. 225-228. 

• RUIZ SANZ, M., "El caso del matrimonio celebrado por el rito gitano: la discriminación étnica y racial a debate", en 
Teoría & Derecho. Revista de pensamiento jurídico, núm. 8, diciembre de 2010, pp. 228- (ISSN: 1888-3443). 
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• RUIZ SANZ, M., "La enseñanza del Derecho a través del cine: implicaciones epistemológicas y metodológicas", en 

Revista de Educación y Derecho / Education and Law Review, núm. 2, septiembre-diciembre de 2010 (en prensa). 
 
 
6. Altres publicacions 

 
• MATES I DALMASES, j., GONZÁLEZ BONDIA, A., JARIA MANZANO, J., ROMÁN MARTÍN, L., L’ampliació interna 

de la Unió Europea. Anàlisi de les conseqüències juridicopolítiques per a la Unió Europea en cas de secessió o 
dissolució d’un estat membre, Fundació Josep Irla, Barcelona, 2010 Traduït a l’anglès: The Internal Enlargement of 
the European Union, Centre Maurits Coppieters, Brussel·les, 2010. I al gallec: A ampliación interna da Unión 
Europea. Análise das consecuencias xurídico-políticas para a Unión Europea en caso de secesión ou de disolución 
dun Estado membro, Fundació Galiza Sempre / Centre Maurits Coppieters, 2010, Santiago de Compostela. 

 
• PIGRAU SOLÉ, A., Correspondents’ Reports, Spain Yearbook of International Humanitarian Law 2009, Vol. 12, 

T.M.C. Asser Instituut, The Hague (Holanda), (en prensa). 
 
 

• PIGRAU SOLÉ, A., “La suspension du juge Garzón et la répression des crimes du franquisme”; Justice-en-ligne.be, 
Bélgica. http://www.justice-en-ligne.be/spip.php?article219. 

 
 

• RUIZ SANZ, M., Recensión al libro de Gonzalo Quintero Olivares: La enseñanza del Derecho en la encrucijada. 
Derecho académico, docencia universitaria y mundo profesional, Cuadernos Civitas, Thomson Reuters. Madrid, 
2010, en Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, pp. 168-170. 
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Annex III 
 
 
 
ALTRES PROJECTES DE RECERCA AMB PARTICIPACIÓ D’INVESTIGADORS DEL CEDAT 
 
Projectes vigents durant el 2010 
 

• 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)”. 

DER2008-05985-C06-04/JUR. Des de l’1/01/2009 fins al 31/12/2011. Investigador Principal: Antoni Jordà Fernàndez.  
 

• Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Dones. Subvenció en l’àmbit de la universitat per fomentar la 
realització d’activitats formatives, treballs de recerca o, per a projectes del pla d’igualtat de dones i homes per al 
període 2010-2011. “El tractament jurídic de la violència masclista: estudi i anàlisi dels jutjats de violència 
sobre la dona de la província de Tarragona“, Expedient nº. U-47/10; 2010-2011. Investigadora Principal: Laura 
Román. 

 
• “El procedimiento electoral ante las nuevas tecnologías: el voto electrónico”,  Ministerio de Ciencia e 

Innovación (DER2010-16741), 2010-2012; Investigador responsable: Jordi Barrat Esteve. 
 

• 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. 
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• 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.  

 
• "El tiempo de los derechos" (CONSOLIDER HURI-AGE). Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaría de Estado 

de Universidades e Investigación. Secretaría General de Política Científica y Tecnológica. Programa Nacional del 
Proyectos de Investigación Fundamental. Plan de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
2008-2011 (Resolución de 26 de noviembre de 2007). Referencia: CONSOLIDER 2008-00007. Universitat de 
València. 15.12.2008-14.12.2013. Investigador principal. Fco. Javier de Lucas Martín. Hi participa el Dr. Mario Ruiz 
Sanz. 

 
• “La reforma del régimen jurídico del contrato de seguro y su armonización con la normativa comunitaria. 

Con especial atención al transporte.” Convocatoria: 2009AIRE-11, IP: Pablo Girgado Perandones. Hi participa la 
Dra. Maria Marquès Banqué. 

 
• Grupo PAI SEJ 405 ‘Cooperación judicial en el ámbito penal’ (Junta de Andalucía). Responsable: Elena del Mar 

García Rico. Hi participa la Dra. Maria Marquès Banqué. 
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Annex IV 

 

 
 
 
ALTRES PROJECTES O CONTRACTES DE TRANSFERÈNCIA AMB PARTICIPACIÓ DE MEMBRES DEL CEDAT 
 
Projectes vigents durant el 2010 
 

• Consejo de Europa, “Informe sobre la certificación de soluciones informáticas de voto electrónico”, 2009-2010; 
Investigador responsable: Jordi BARRAT ESTEVE. 

• Ajuntament de Sta. Coloma de Gramanet, “Pla de treball d'un procés selectiu de personal”, 2010. Investigador 
responsable: Josep Ramon FUENTES GASÓ. 

• Ajuntament de Valls, “Assessorament i assistència tècnica en processos selectius de personal”, 2010. Investigador 
responsable: Josep Ramon FUENTES GASÓ. 

• Universitat Autonoma de Barcelona, “Estudi jurídic sobre la directiva de serveis i els ens locals de Catalunya”, 2010. 
Investigador responsable: Josep Ramon FUENTES GASÓ. 

• Ajuntament de Sta. Coloma de Gramanet, “Assessorament i assistència tècnica en processos selectius de personal”, 
2010. Investigador responsable: Josep Ramon FUENTES GASÓ. 

• Ajuntament de Valls, “Informe jurídic sobre l'adequacio de procediments de contractació”, 2010. Investigador 
responsable: Josep Ramon FUENTES GASÓ. 

• Consell Comarcal de la Terra Alta, “Informe jurídic sobre l'aplicació de la norma d'incompatibilitats”, 2010. 
Investigador responsable: Josep Ramon FUENTES GASÓ. 

• Ajuntament de Valls, “Redacció de l'avantprojecte d'Ordenança d'oci nocturn”, 2010. Investigador responsable: Josep 
Ramon FUENTES GASÓ. 

• Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, “Seguiment de la tramitació 
de l’avantprojecte de Llei de Governs Locals de Catalunya” (en execució des del 5 de febrer de 2009). Investigador 
responsable: Josep Ramon FUENTES GASÓ Depat. Governació i Adm Públiques 

• Redacció de l’avantprojecte i seguiment de l’aprovació de Llei de restabliment de la condició de municipi de La 
Canonja (finalitzat maig de 2010). Investigador responsable: Josep Ramon FUENTES GASÓ. 

• Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, “Seguiment de l’aprovació 
de Llei de l’àrea metropolitana de Barcelona” (juliol de 2010). Investigador responsable: Josep Ramon FUENTES 
GASÓ. 
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• Ajuntament de Mont-roig. “Dictamen jurídic sobre el disseny i creació d’una entitat pública empresarial de prestació 

de serveis públics per a l’Ajuntament de Mont-roig” (juny 2010). Investigador responsable: Josep Ramon FUENTES 
GASÓ. 

• “Desenvolupament de recursos contenciós administratius dels Ajuntaments de Valls, Falset i El Catllar, davant els 
Jutjats contenció administratius de Tarragona”;  (en execució des de setembre de 2009). Investigador responsable: 
Josep Ramon FUENTES GASÓ. 

• Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, “Seguiment de l’aprovació 
de Llei de vegueries” (juliol de 2010). Investigador responsable: Josep Ramon FUENTES GASÓ. 

• Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, “Anàlisi i propostes de 
modificació d’avantprojecte de la Llei de Mesures Urgents d’Ocupació Pública, de la Llei de Millora i aprofundiment 
del Règim Jurídic d’Aran”. (juliol 2010 Investigador responsable: Josep Ramon FUENTES GASÓ.  
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Annex V 
 

 
 
 
ALTRES CONFERÈNCIES, CURSOS I SEMINARIS IMPARTITS PER MEMBRES DEL CEDAT DURANT EL 2010 
 

• GONZÁLEZ BONDIA, A., Curs 'Ens Locals i Europa. La gestió de fons i projectes europeus' Master en Govern Local, 
Universitat Autònoma de Barcelona y Associació Catalana de Municipis i Comarques, Barcelona, 9 de gener de 
2010. 

• GONZÁLEZ BONDIA, A., Curs sobre “Seguridad y Defensa en la agenda de la UE: PESD y OTAN” del mòdul “Acción 
exterior de la Unión Europea” del Master Oficial de Integración Europea de la UAB, Bellaterra, 11 i 25 de gener de 2010. 

• GONZÁLEZ BONDIA, A., “A ampliacion interna da Unión Europea”, Jornadas El derecho de autodeterminación en la 
Europa del S. XXI, organizadas por la Fundación Ezkerraberri, Bilbao, 1 d’octubre de 2010. 

• GONZÁLEZ BONDIA, A., “La ampliacion interna de la Unión Europea”, Seminario A crise e o futuro de Europa, 
organizado por la Fundación Galiza Sempre, el Centro Maurits Coppieters y la Universidade de Santiago de 
Compostela, Santiago de Compostela, 7 d’octubre de 2010.  

• GONZÁLEZ BONDIA, A., “Retos y prioridades actuales de la Unión europea en el ámbito de la seguridad”, IV Jornada 
sobre misiones de paz:el papel de las fuerzas armadas españolas en las operaciones de paz de la Unión Europea, 
organizada por el área de Derecho internacional Público de la UAB y el Instituto de Estudios Estratégicos del 
Ministerio de Defensa, UAB, Bellaterra, 14 de noviembre de 2010. 

• GONZÁLEZ BONDIA, A., Curs 'Ens Locals i Europa”, Master en gestió i Dret Local, Escola d'Administració Pública de 
Catalunya, Barcelona, 14 de desembre de 2010. 

• JARIA I MANZANO J., “L’Estatut d’Autonomia: antecedents i estat de la qüestió”, en el marc del cicle de 
conferències Un tast d’actualitat, organitzat per l’Institut d’Estudis Vallencs, Valls, 10 de març de 2010.  

• JARIA I MANZANO J., “El derecho a una vivienda digna el marco del Estado social: posibilidades y límites”, en el 
marc de les III Jornades internacionals de housing, L’accés a l’habitatge en el context de crisi, organitzades pel 
Departament de Dret Privat, Processal i Financer de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 14 de maig de 2010. 

• JARIA I MANZANO J, “L’ampliació interna de la Unió Europea”, en el marc de la Jornada Internacional sobre 
l’ampliació interna de la Unió Europea Velles nacions, nous estats, organitzada per la Fundació Josep Irla i el Centre 
Maurits Coppieters, Barcelona, 18 de juny de 2010. 
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• JARIA I MANZANO J,  Seminari “La perplexitat del jurista persa: reflexions després de la Sentència de l'Estatut”, 

Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 2 de novembre de 2010. 
• JORDÀ FERNÀNDEZ, A.M., “Les fonts portuàries per a l'estudi del Dret marítim”, Jornades 'El patrimoni documental 

portuari i el seu estudi,  Tarragona, España, 2010. 
• JORDÀ FERNÀNDEZ, A.M., Presentació del llibre de Josep.A. Porta: 'Remodelació de l'església parroquial de Sant 

Jaume de Creixell'; Commemoració obres restauració església parroquial; Creixell (Tarragona);  17 d’abril de 2010 
• JORDÀ FERNÀNDEZ, A.M., “La Seu de Tarragona durant la Guerra dels Segadors”, Amics de la Catedral de 

Tarragona, Tarragona; 24 d’abril de 2010. 
• JORDÀ FERNÁNDEZ, A., “La Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de juny, sobre l'Estatut 

d'Autonomia de Catalunya de 2006”, Associació Catalana de Juristes Demòcrates. Grup de Tarragona, Tarragona, 4 
de novembre de 2010. 

• NOGUEIRA LÓPEZ, A., “La carta Europea de lenguas regionales y minoritarias y la educación”, en Jornadas de 
análisis de la Carta Europea de Lenguas regionales o minoritarias, Santiago de Compostela, Consello da Cultura 
Galega, febrero 2010. 

• NOGUEIRA LÓPEZ, A., “Liberalizaçao do sector serviços e os seus efeitos nas competencias regionais e nos 
directos dos cidadans em estados descentralizados”, 16º Congreso APDR, Universidade de Madeira, Funchal 
(Portugal), 8-10 de julio 2010 

• NOGUEIRA LÓPEZ, A., “La liberalización del sector de servicios y los efectos en la actividad administrativa, personal 
y financiamiento de los entes locales” en Curso de Verano “La reforma del financiamiento local”, Santiago de 
Compostela, 19-22 de julio de 2010. 

• NOGUEIRA LÓPEZ, A., “Cambios no control operativo de actividades e nas garantías xurisdiccionais”, ponencia en 
el Seminario “Prestación de Servizos e Dereito”, Santiago de Compostela, 4-5 de octubre de 2010. 

• NOGUEIRA LÓPEZ, A., “Los órganos de garantía de los derechos lingüísticos en España”, en Seminario 
Internacional “Órganos de garantía de los derechos lingüísticos: modelos de derecho comparado”, Universitat de 
Girona, 22 de octubre de 2010. 

• PIGRAU SOLÉ A.,Seminari sobre "La Corte Penal Internacional", en el marc del Programa de "Master en Estudios 
Internacionales", que desenvolupa el Departament de Dret i Economia Internacionals, Facultatd de Dret, Universitat de 
Barcelona 8, 11 i 18 de març de 2010. 

• PIGRAU SOLÉ A., Participació en el XXVII Curs de Drets Humans de l’Institut de Drets Humans de Catalunya. Sessió 
sobre "Justícia Penal Internacional", Residencia de Investigadores, Barcelona, 10 de març de 2010. 
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• PIGRAU SOLÉ A., Institut Català Internacional per la Pau, Cicle Eines d’anàlisi, “La Cort Penal Internacional i la revisió de 

l’estatut de Roma. Balanç”, Col·legi de Periodistes de Catalunya, Barcelona, 15 de juny de 2010. 
• PIGRAU SOLÉ A., “La persecución dels crims de guerra i els crims contra la humanitat”, 2 de julio de 2010, Local Social 

de La Caixa, Llagostera, Girona. 
• PIGRAU SOLÉ A., Participació en el Seminari La  lluita contra la impunitat: Quines perspectives de futur”, amb la 

conferencia “Perspectives de la justícia universal en el context actual” organizado por el Institut Català Internacional per la 
Pau (ICIP) y la Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans, de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 13  de 
juliol de 2010. 

• PIGRAU SOLÉ A., Participació en el XIII Seminari sobre el Dret internacional humanitari, organitzat en el marc del 
Conveni signat el 9 de març de 1994 per la Oficina Provincial de la Creu Roja de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, 
amb el suport de l’ICIP: ““La Justícia Penal Internacional: avenços i desenvolupaments”, Facultat de Ciències Jurídiques, 
Tarragona, 19 de novembre de 2010. 

• VERNET LLOBET, J., Conferència “Sistemas Comparados de Regulación del Uso Oficial de las Lenguas”, XIII Jornadas 
de Derecho Constitucional, organitzades pel Centro de Estudios y Formación Constitucional de Centroamérica y el 
Caribe, Tribunal Supremo de Puerto Rico y Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, amb el suport de l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament y la Universidad Interamericana; San Juan, Puerto Rico, 17 de febrer de 
2010.  

• VERNET LLOBET, J., Conferència “Los Procedimientos para el Planteamiento de Controversias Constitucionales en 
España”, XIII Jornadas de Derecho Constitucional, organitzades pel Centro de Estudios y Formación Constitucional de 
Centroamérica y el Caribe, Tribunal Supremo de Puerto Rico y Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, amb el  
suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament y la Universidad Interamericana; San Juan, Puerto 
Rico, 17 de febrer de 2010.  

• VERNET LLOBET, J., Conferència “Sistemes comparats europeus de règims jurídicolingüístics”, Cicle de conferències 
d’Institucions de Dret Públic de Catalunya organitzat per àrea de dret constitucional del Departament de Ciència Política i 
de Dret Públic, Universitat Autònoma de Barcelona; Bellaterra, 14 d’abril de 2010. 
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• VERNET LLOBET, J., Conferència “El Consell de Garanties Estatutàries”, organitzat per àrea de dret constitucional del 

Departament de Ciència Política i de Dret Públic de la UAB a la seu del Consell de Garanties Estatutàries;  Barcelona, 17 
de maig de 2010. 

• VERNET LLOBET, J.,. Ponència sobre “La decisione del Tribunale costituzionale sullo statuto. Identità e lengua propria”,  
Identità, popoli, mediterraneo, IEC, CIEMEN, Historia Gruppo Studi Storici e Sociali Pordenone, amb el suport de la 
Università di Udine i la Provincia di Udine;  Barcelona, 5 de novembre de 2010.
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