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PRESENTACIÓ

El Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona Alcalde Pere Lloret (CEDAT) és un projecte que implica l’Ajuntament de Tarragona,
l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (EMATSA), l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) i la Universitat
Rovira i Virgili (URV) que van subscriure el Conveni de creació el 23 de maig de 2007. Respon a una llarga trajectòria de col!laboració
entre l’Ajuntament de Tarragona i la Facultat de Ciències Jurídiques i el Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili en
l’àmbit del dret ambiental i representa la institucionalització d’aquesta cooperació. Mitjançant una addenda al Conveni signada el 15 de
novembre de 2010 s'hi va afegir el Servei Municipal d'Habitatge i Actuaciones Urbanes SA de Tarragona (SMHAUSA).
S’ha obert un procés de negociació per renovar el Conveni a partir de 2014.
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.
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El 21 de juliol de 2009 el CEDAT va signar amb la URV un Contracte Programa pel període 2009-2011, que comportava un finançament
adicional, en part fix i en part condicionat a l’assoliment de determinats objectius. El 15 de maig de 2012, l’acord es va renovar per al
perìode 2012-2014.
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I. ÓRGANS DE GOVERN
1. Director
El Dr. Antoni Pigrau Solé és director del CEDAT des de l’1 de desembre de 2007. Amb data 1/05/2012 el Rector ha renovat de nou el
Dr. Antoni Pigrau com a director del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)
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 Clínica Jurídica Ambiental: Dra. Maria Marquès Banqué

•

Responsable del Doctorat: Dra. Àngels Galiana Saura

•

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

•

Responsable de Relacions Externes: Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó

•

Responsable de Cooperació: Dr. Alfonso González Bondia
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•

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

Durant l'any 2013 el Consell de Direcció s'ha reunit en cinc ocasions, en les següents dates: 29/01/2013, 02/04/2013, 28/05/2013,
18/09/2013 i 28/10/2013.
Des de 2013 participen com a convidats a les reunions del Consell de Direcció del CEDAT els Dr. Santiago Castellà Sorribas, Dr. Víctor
Merino i Sancho, el Dr. Endrius Cocciolo, i el Dr. Antonio Cardesa.
3. Consell Assessor
El Conveni de creació del CEDAT i el seu Reglament preveuen la creació d’un Consell Assessor. El seu desplegament, previst per l’any
2011, s’ha ajornat ateses les dificultats pressupostàries per fer front a les seves despeses.
4. Comissió de Seguiment
El Conveni de creació del CEDAT preveu la constitució d’una Comissió de seguiment. La Comissió de seguiment es va constituir el 9 de
febrer de 2010. La seva compossició va ser modifcada per l’Addenda al Conveni de creació, signada el 15 de novembre de 2011 i va
quedar com segueix:
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•

Per part de l'Ajuntament de Tarragona: l'alcalde-president i el regidor/a responsable de les activitats universitàries o persones en
qui deleguin.

•

Per part de la URV: el rector, el degà/na de la Facultat de Ciències Jurídiques, i el director/a del Departament de Dret Públic o
persones en qui deleguin.

•

Per part de l'EMT: el president o persona en qui delegui.

•

Per part d'EMATSA: el president o persona en qui delegui.

•

Per part de SMHAUSA: el president o persona en qui delegui.

• El Director/a.
• El coordinador/a o un professor/a del Departament de Dret Públic, proposat pel director/a.
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
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•

Dr. Alfons Gonzàlez Bondia, Titular d’escola universitària

•

Dra. Susana Borràs Pentinat, Professora Agregada

Àrea de Dret Penal, Departament de Dret Públic:
•

Dr. Gonzalo Quintero Olivares, Catedràtic d’Universitat

•

Dra. Maria Marquès Banqué, Professora Col!laboradora Permanent

•

Dra. Núria Torres Rosell, Professora Lectora

Àrea de Dret Constitucional, Departament de Dret Públic:
•

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

•

Dr. Jordi Barrat Esteve, Titular d’Universitat

•

Dr. Jordi Jaria Manzano, Professor Lector

•

Sra. Laura Roman Martín, Titular d’escola universitària

•

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

Àrea de Dret Administratiu, Departament de Dret Públic:
•

Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó, Titular d’Universitat

•

Dra. Lucía Casado Casado, Titular d’Universitat

•

Dr. Endrius Cocciolo, Professor Lector

•

Dra. Anna Pallarès Serrano, Professora Col!laboradora Permanent

•

Dr. Josep Maria Sabaté Vidal, Professor Associat

•

Dr. Adolf Barceló Barceló, Professor Ad Honorem
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•

Dra. Aitana de la Varga Pastor, Professora Lectora

Àrea de Filosofia del Dret, Departament de Dret Públic:
•

Dr. Mario Ruiz Sanz, Titular d’Universitat

•

Dra. Àngels Galiana Saura, Professora Agregada

•

Dr. Víctor Merino, Lector

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

Dr. Antoni Maria Jordà Fernández, Catedràtic d’Universitat

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

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.

•

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

Universidad del País Vasco
•

Dra. Blanca Lozano Cutanda, Catedràtica de Dret Administratiu

Universitat Autònoma de Barcelona
•

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

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

Universidad de Cádiz
•

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

Universidad de Murcia
•

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

Universidade de Santiago de Compostela
•

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

Admissió nous membres del CEDAT
Durant l’any 2013 s’ha incorporat al CEDAT un nou membre investigador:
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! Dr. Albert Noguera Fernández, professor contractat doctor de la Universidad de Extremadura. S’ha incorporat a la URV com a
professor visitant. Acord del Consell de direcció del Cedat del dia 28 d’octubre de 2013.
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, fins juliol de 2013).

1.3. Becaris
Becaris d’investigació URV
a) Becaris postdoctorals
Antoni Cardesa Salzmann. Data incorporació 01/09/2010. Està contractat a càrrec del projecte : Environmental Justicie Organizations,
Liabilities and trade EJOLT, Num. Codi projecte: FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010-1 . Grant Agreement Number 266642
b) Becaris predoctorals
•

Sra. Carolina Lourdes Riquelme Salazar (Beca CEDAT) Data incorporació 19/10/2009

•

Sra. Marina Rodríguez Beas, Data d’incorporació 01/09/2010.

•

Sra. Gabriela Fauth. (Beca CEDAT). Data incorporació 01/11/2010.
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•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

c) Beques de col!laboració específica :
Sra. Alba Cedó Guivernau. Beca de col.laboració per a l’aprenentate de la recerca i la docència-URV. Data incorporació.

•

01/09/2013.
Sra. Paola M. Villavicencio Calzadilla. Becària projecte a temps parcial. Data incorporació 01/04/2013. Data Acabament:

•

31/12/2013.
•

Sra. Thays Ricarte Lopes. Becària projecte a temps parcial. Data d’incorporació. 01/03/2013. Data acabament: 31/07/2014.

•

Sra. Laura Picó Reig. Becària projecte a temps parcial. Data d’incorporació 01/03/2013. Data Acabament : 31/07/2014

d) Becaris pràctiques externes al Cedat:
Durant el curs 2012-13 al Cedat li han estat assignats tres alumnes del grau de Dret per a la realització de pràctiques externes (135
hores):
!

Sra. Paula Navarro Pujol. Data incorporació 04/02/2013 . Data finalització 24/05/2013

!

Sra. Núria Giner Gil . Data incorporació 04/02/2013 . Data finalització 24/05/2013
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!

Sra. Kristina Krasimirova Apostolova. Data incorporació 04/02/2013 . Data finalització 24/05/2013

1.4. Investigadors convidats
El Sr. Aguinaldo Alemar (Professor de la Universidade Federal de Uberlandia- Brasil) va fer una estada de recerca al CEDAT des del dia
21 de setembre fins al 14 de

novembre de 2013 per aprofundir en el seu estudi de soberania de l’Estat des de la perspectiva de la

responsabilitat de danys ambientals transfronterers. També va impartir el Seminari titulat “El daño ambiental transfronterizo en el
contexto de América de América del Sur: doctrina y casos recientes“ el día 21 de octubre de 2013.
La Comissió d’Intercanvi Cultural, Educatiu i Científic entre Espanya i els Estats Units d’Amèrica (Comissió Fullbright) concedeix al
Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) una Beca Fulbright, per al Curs 2013-2014. La beca Fullbirght va estar
concedida al professor Steven Weissman, Director del Energy Law Programm en el Center for Law, Energy and Environment de la
University of California Berkeley, qui va fer una estada de recerca del 16/09/2013 al 22/12/2013. El Sr. Steven Weissman , Director del
Energy Law Programm en el Center for Law, Energy and Environment de la University of California Berkeley va impartir dos seminaris
en el Master Universitari en Dret Ambiental:
-

Competetion in electricity markets. Waht does It Mean? Is it a goot Thing? El dia 25/11/2013

-

Climate change and Washigton D.C.- What Could the U.S Governement do to

fight climate change ? What Will it do? Dia 2/12/2013
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2. Seu i adreces de contacte
La seu del Cedat està ubicada a la Facultat de Ciències Jurídiques (Campus Catalunya), Av. Catalunya, 35 de Tarragona (Despatx 104 i
19 bis, 2ona planta).
L’adreça de correu electrònic del cedat és: cedat@urv.cat.
L’adreça comuna dels becaris del CEDAT és: becaris.cedat@urv.cat.
El gener de 2012 es va crear una pàgina de de Facebook i Twitter del CEDAT. Aquest és el link de la

pàgina del facebook:

http://www.facebook.com/pages/CEDAT-Centro-de-Estudios-en-Derecho-Ambiental-de-Tarragona/348465681848718?ref=ts
3. Comunicació
3.1. Registre de la Marca CEDAT
El CEDAT disposa del Certificat de registre i la protecció per a tota la Unió Europea de la marca CEDAT en les categories d’educació,
serveis científics i tecnològics, i publicacions i papereria (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. Durant l’any 2012 s’han
rebut 10.374 visites des de 83 països.
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Durant el 2010 es va construir l’intranet del CEDAT així com la pàgina web de la Revista Catalana de Dret Ambiental, www.rcda.cat. Al
llarg del 2012 la web d’aquesta publicació ha rebut 3.191 visites des de 51 països.
3.3. Butlletí electrònic
El butlletí del Cedat és mensual i surt el dia 15 de cada mes, onze cops a l’any, perquè el mes d’agost no es publica. El butlletí inclou
novetats normatives, notícies, jurisprudència, i una agenda amb convocatòries de Seminaris, Jornades, etc. S’edita en versions catalana
i castellana. Es distribueix per subscripció i de forma gratuïta. Durant l’any 2013 s’han publicat els butlletins nº 41 a nº 51.
Els butlletins es poden consultar a http://cedat.ca/butlleti/index.php
3.4. Impacte en els mitjans de comunicació
El CEDAT ha aparegut en el següent mitjà de comunicació en el decurs del 2013:
El dia 8 de gener de 2013 surt a la Vanguardia un titular sobre “Eduación de calidad y muy orientada al mundo profesional” on fa menció
del Master Universitari en Dret Ambiental com un referent en el Dret Ambiental.
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4. Fons bibliogràfic
Entre els anys 1993 i 2013, la FCJ ha adquirit documents en matèria de Medi Ambient per un import aproximat de 121.250 " a través del
pressupost ordinari, diversos projectes de recerca, d’un ajut de la CIRIT (1994) i de quatre ajuts específics: PIR (2003), PEIR (2004),
PEIR (2005) i PEIR (2007). Això inclou un fons de més de 3.000 volums, aproximadament, i 31 publicacions periòdiques en paper a més
d’altres revistes jurídiques electròniques.
A través del CBUC, el CEDAT té accés a més de 300 revistes relatives al medi ambient, en tots els seus aspectes, en format electronic,
disponibles en les bases de dades Lexis-Nexis, Ecoiuris, Iustel, i Ecolegis; els portals de revistes electròniques JSTORI, JSTORII,
Taylor&Francis i Scopus i els Llibres-e Oxford Referencie Online i Springer.
Des del 2010 el fons de llibres juntament amb altres documents afins procedents de la Facultat de Lletres i l’Escola d’Infermeria ocupen
un espai singular a l’Aula de Medi Ambient, en el sí de la biblioteca del Campus.
III. RELACIONS INSTITUCIONALS
2.Trobades institucionals
Durant el 2013 es poden destacar les següents trobades:

•

El dia 11 de desembre el Dr. Pigrau es va reunir amb el Dr. Josep Manuel Ricart, vicerector de política acadèmica i científica
en relació al Contracte Programa del Cedat.
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•

El dia 22 de gener el Dr. Antoni Pigrau es va reunir amb el Sr. Ignasi Soler del Gabinet de comunicació i Relacions externes,
per tractar el tema de la guia d’estil de la marca de la Universitat.

•

El dia 19 de febrer el Dr. Pigrau i el Dr. Josep Ramon Fuentes es van reunir amb el Sr. Antoni Huber, president del Consorci
d’Aigües de Tarragona, per tractar sobre la possbilitat d’establir un conveni de col!laboració.

•

El dia 22 de febrer el Dr. Pigrau i el Dr. Victor Merino varen participar a Barcelona en una reunió que va convocar l’oficina
antifrau de Catalunya.

•

El dia 20 de març el Dr. Josep Ramon Fuentes i el Dr. Antoni Pigrau van tenir una reunió a l’alcaldia de Tarragona. Es van
reunir amb l’alcalde, els regidors de Medi Ambient i Relacions amb les universitats i el Vicesecretari per parlar del tema de la
renovació del conveni del CEDAT.
•

El dia 10 d’abril es va reunir amb el Sr. Josep Planas per
parlar del tema de la Revista Catalana de Dret
Ambiental.

•

Una delegació del CEDAT composada pels professors
Antoni Pigrau, Maria Marquès, Victor Merino i Aitana de
la Varga han visitat el Centre Neozelandès de Dret
Ambiental, a la Universitat d’Auckland, el divendres 21
de juny. Allà s’han reunit amb diversos professor i amb
el director del Centre, el Professor Klaus Bosselmann.
Els membres del CEDAT es trobaven a Nova Zelanda
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per assistir al 11 Congrés de la IUCN Academy of Environmental Law que va tenir lloc la propera setmana a la Universitat
deWaikato, a la ciutat de Hamilton.
El dia 16 de setembre el Dr. Pigrau es va reunir amb el rector de la URV, el Dr. Francesc Xavier Grau, per parlar de diversos

•

temes d’interès per al CEDAT.
El dia 8 d’octubre el Dr. Pigrau es va reunir amb el Sr. Josep Enric Llebot, Secretari de Medi Ambient i Sosteniblitat de la

•

Generalitat de Catalunya per presentar-li el Congrés de la IUCNAEL que tindrà lloc a Tarragona el juliol de 2014.
El dia 27 d’octubre el Dr. Pigrau i el Dr. Fuentes van assistir a una reunió al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, per

•

presentar el Congrés de la IUCNAEL que tindrà lloc a Tarragona el juliol del 2014. i els va rebre una vocal assesora del
secretari d’estat de medi ambient.

2. Convenis de la URV impulsats pel CEDAT
Durant el 2013 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 l’Ajuntament de Tortosa i la Universitat Rovira i Virgili per tal de donar suport als estudis de Dret
Ambiental durant el curs 2012-13 (signat el dia 28/12/2012).

•

Conveni marc de col.laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i la Facultat Latinoamericana de Ciencias Sociales sede amb
seu a Flacso-Ecuador (signat el dia 06/02/2013)
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• Conveni general de col.laboració i cooperació entre el Consorci d’Aigües de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili en relació
amb els Estudis de Dret Local i Dret Ambiental ( signat el dia 30/09/2013).
• Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili, la Fundació URV, la Fundació tarragona Smart Mediterranean City, l’Autoritat
Portuària de Tarragona i l’Ajuntament de Tarragona relactiu al Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona Alcalde Pere
Lloret ( 10/12/2013, pendent de signatura).
3. Altres
Afiliació a la IUCN Academy of Environmental Law
A proposta del CEDAT, el Consell de Govern de la URV, en la seva sessió de 18 de desembre de 2008, va acordar sol!licitar l’afiliació
de la Universitat a la IUCN Academy of Environmental Law (http://www.iucnael.org). La IUCN va confirmar l’admissió de la URV el 27 de
gener de 2009.
L'Acadèmia és una xarxa internacional dels departaments jurídics de les universitats i de les facultats de dret que es dediquen a
l'ensenyament del dret ambiental i la recerca. Té una Secretaria a nivell mundial localitzada per la Facultat de Dret de la Universitat
d'Ottawa. Compta amb l'adhesió de 152 universitats i centres de recerca de tot el món i amb la participació de més de 500 professors de
dret ambiental.
Per ser admesa, una Universitat ha d’acreditar:
(1) Tenir un o més professors de Dret, membres permanents del seu departament de dret, l'escola o facultat, especialitzats en
l'ensenyament d'una o més matèries de dret ambiental;
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(2) Ensenyar, de forma regular, dos o més de les següents matèries: Dret ambiental nacional, subestatal o estatal, Dret Ambiental
Comparat, Dret Ambiental Internacional, o d'altres temes d'interès en el dret ambiental;
(3) Tenir un o més professors que hagin publicat una revista de dret ambiental articles o llibres sobre dret ambiental;
(4) El compromís de donar suport a la participació d'un o més dels seus especialistes en dret ambiental en la recerca en col•laboració i
en el foment del reforçament de l'Acadèmia.
La Dra. Maria Marquès i Banqué és membre i copresidenta del Teaching and Capacity Building Committee de la IUCN Academy of
Environmental Law.
El CEDAT ha assumit l’elaboració dels informes relatius a Espanya que es publiquen a l’IUCN Academy of Environmental Law e-Journal
(http://www.iucnael.org/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=75&lang=en
D’altra banda la IUCNAEL participa en el Consell Assessor de la Revista Catalana de Dret Ambiental a través de dos dels seus
membres.
En el Col!loqui Anual de la IUCNAEL celebrat a Sudàfrica el mes de juliol de 2011 es
va designar la Universitat Rovira i Virgili com a seu de l’edició del Congrés anual de
l’IUCNEAL corresponent a l’any 2014.
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Centre de Recherche en Droit Public de la Université de Montréal
Des de 2010 el CEDAT és una centre associat al Centre de Recherche en Droit Public de la Université de Montréal.
Observatorio de Políticas Ambientales
El 2012 es va formalitzar la participació del CEDAT a l’informe anual de l’Observatorio de Políticas Ambientales. Dos membres del
CEDAT, la doctora Lucía Casado i el Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, s’han integrat al Grup de Treball de l’Observatori coordinat pel
Dr. Fernando López Ramon, catedràtic de Dret Administratiu de la Universidad de Zaragoza.
Aquest Observatori és un projecte de recerca permanent integrat actualment per 47 professors de 30 universitats diferents, que realitza
anàlisis anuals independents de les polítiques ambientals de les comunitats autònomes i dels ens locals en el seu context estatal,
comparat, europeu i internacional.
Fruit d’aquesta tasca de recerca, cada any es publiquen per l’editorial Thomsom-Aranzadi els estudis realitzats en el marc de
l’Observatori. Fins ara ja s’han publicat els estudis corresponents al període 1978-2006 i a les anualitats 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i
2012. Col!laboren amb l’Observatori el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, i el Centro Internacional de Estudios
de Derecho Ambiental (CIEDA), que depèn del Ministeri d’Educació i Ciència. També presta el seu suport a l’Observatori per a
l’organització material, la Fundación Ecología y Desarrollo.!
En el marc d’aquest Grup de Treball, els professors Lucía Casado i Josep Ramon Fuentes s’encarreguen de l’anàlisi de les actuacions
de l’Administració local en matèria de protecció del medi ambient.
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IV. ÀMBITS D’ACTUACIÓ DEL CEDAT

1. Formació
1.1. Màster Universitari en Dret Ambiental
El Màster en Dret ambiental es va començar a impartir, amb caràcter oficial, el curs 2006-2007, en substitució de l’antiga titulació pròpia
de la URV de Graduat Superior en Dret Ambiental (que s’impartia des del curs 2002-2003).
El Dr. Jordi Jaria va ser-ne el Coordinador els cursos 2006-2007 i 2007-2008. La Dra. Susana Borràs n’és la coordinadora des
d’aleshores.
1.1.1. Nous Alumnes
Durant el curs 2013-2014 s’ha assolit el nombre de 26 estudiants matriculats al Master Universitari en Dret Ambiental, dels qual 12 són
nous estudiants. Durant el curs 2013-2014 s’ha assolit el nombre de 14 estudiants estrangers matriculats al Master Universitari en Dret
Ambiental, dels qual 7 (procedents de Perú, Bolivia, Itàlia, Argentina i Colòmbia) són nous estudiants.
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1.1.2. Ajuts, beques i premis
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.
Quatre estudiants del Màster s’han beneficiat dels ajuts CEDAT en el curs 2011-2012 en concepte d’ajut de matrícula. I sis més s’han
beneficiat dels ajuts de la Universitat Rovira i Virgili per a la realització del Master Universitari en Dret Ambiental, quatre en la modalitat
d’ajut d’estudis per a estudiants internacionals i dos en la modalitat d’ajuts d’estudi per a estudiants residents a Espanya.
1.1.3. Activitats del Master
1.1.3.1. Actes d’inauguració i cloenda
- Acte de Cloenda del Curs 2012-2013. 30 de maig de 2013. Sota la presidència del Rector de la URV Dr. Francesc Xavier Grau i amb la
participació del Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques, Dr. Alfonso González Bondia i el Director del CEDAT, la conferència de
cloenda va anar a càrrec del Conseller de Territori i Sostenibilitat de al Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Santi Vila, amb el títol
“Transició nacional: transició ambiental?”
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- Acte d’inauguració del Curs 2013-2014. 4 de novembre de 2013, La Lliçó inaugural va
anar a càrrec del Dr. Arcadi Oliveras, Professor Titular del Departament d’Economia
Aoplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el títol “Economia i Societat:
Transformacions urgents”
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
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•

La responsabilitat per danys ambientals - 4,5 crèdits

•

Introducció a les ciències ambientals - 4,5 crèdits

•

Clínica Jurídica ambiental - 5 crèdits

Segon curs
•

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

•

Dret d'aigües - 4,5 crèdits

•

Dret de la contaminació - 3 crèdits

•

Dret de l'energia - 4,5 crèdits

•

Dret dels residus – 3 crèdits

•

Fiscalitat ambiental – 3 crèdits

•

Protecció del medi natural – 3 crèdits

•

Anàlisi i gestió del conflicte ambiental – 3 crèdits

•

Dret penal ambiental – 3 crèdits

•

Introducció a la tecnologia ambiental - 4,5 crèdits

•

Seminaris - 4,5 crèdits

•

Pràctiques I (itinerari professionalitzador) 4,5 crèdits

•

Pràctiques II (itinerari professionalitzador)
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•

Metodologia de la investigació jurídica (itinerari de recerca) Mario Ruíz 3

•

Tècniques d'investigació (itinerari de recerca) Antoni Pigrau

•

Memòria (itinerari professionalitzador)

En el curs 2010-11 s’ha continuat oferint dues de les assignatures del Màster en llengua anglesa: Dret ambiental comparat i Dret
ambiental de la Unió Europea.
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 familiaritzarse 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 2012-2013:
Assignatura: SEMINARI “IMPLICACIONES LEGALES EN LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEPURADAS”
Professor: Jordi Escolà Rovira
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Data: 18/02/2013.
Lloc de la sortida: EDAR VILA-SECA I SALOU (TARRAGONA)
Breu descripció de la sortida:
Visita de l’Estació depuradora d’aigües residuals de Vila-seca i de
Salou, explotada per CADAGUA, la qual disposa d’un procés de
tractament terciari de l’aigua depurada que permet el seu reaprofitament
per a usos lúdics i recreatius (concessions de reg d’enjardinament de
Portaventura , reg dels camps de golf de Lumine Golf Beach Club i reg
del Parc urbà de la Torre d’en Dolça de Vila-seca) i de concessió
d’aigua depurada per a la planta de tractament terciari de l’AEQT per a
usos industrials.
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: INTRODUCCIÓ AL MEDI AMBIENT
Professor: Dr. Òscar Saladié
Data: 28 de novembre de 2013
Lloc de la sortida: Serres de Tivissa – Vandellòs. Paratge de Sant Blai
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Breu descripció de la sortida:
A les 10 del matí del dijous dia 28 de novembre i amb una temperatura propera als 0ºC, vam iniciar el recorregut a peu des del nucli
urbà de Tivissa (310 m sobre el nivell del mar) fins a l’ermita de Sant Blai (390 m). El punt de sortida va ser el parc de Bombers
d’aquesta localitat de la Ribera d’Ebre i es va seguir un camí que en bona part es correspon amb el GR7.
Durant el recorregut es va fer incidència en els elements del medi natural, com ara els relleus (serralada Prelitoral), materials
(majoritàriament calcaris), el clima, la hidrografia i la vegetació, tant la que es pot trobar actualment com la potencial de la zona. També
es va analitzar la secular presència del grups humans a la zona amb els marges i bancals d’antigues zones conreades des de fa anys
abandonades.
Des de la carena del paratge de Sant Blai (fotografia), situada a 435 m, es va poder observar la configuració del terreny que s’obre en
direcció a la Depressió de l’Ebre, concretament la zona de la cubeta de Móra, encerclada per les Serres de Tivissa i Vandellòs, la Serra
de Llaberia, la Serra del Montsant, les Serres de la Fatarella i la Serra de Cardó.
Assignatura: DRET DELS RESIDUS
Professora: Aitana De la Varga Pastor
Data: 4 de desembre de 2013
Lloc de la sortida: Tratamientos y Recuperaciones industriales, S.A. (TRISA) al polígon de Constantí.
Breu descripció de la sortida:
A les 9 del matí el Sr. Jaume Bresó, cap de la planta, va rebre els alumnes i la professora de l’assignatura de dret de residus, a les
instal!lacions de TRISA al Polígon de Constantí.
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La visita es va dividir en dues parts. En primer lloc, ens vam reunir amb ell a la sala de reunions i ens va explicar el funcionament de la
planta, així com va atendre els dubtes que poguessin sorgir. A continuació ens va ensenyar les instal!lacions i els diversos processos
que segueixen a l’hora de gestionar els residus industrials que reben, des de l’anàlisi al laboratori, l’emmagatzematge o el sotmetiment a
diversos processos fisicoquímics.
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.
Durant el curs 2012-2013 s’han realitzat les pràctiques curriculars en les següents entitats:
•
LAVOLA 1981, SA
•
ENVIRONMENT AGENCY OF ICELAND, Islàndia.
•
FRIENDS OF THE EARTH FINLAND (MAAM YSTAVAI)
•
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
•
CORPORACIÓN FISCALÍA DEL MEDIO AMBIENTE (FIMA), Xile.
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Durant el curs 2012-2013 cinc estudiants han realitzat pràctiques extracurriculars a les següents entitats:
•
CTAIMA Outsourcing & Consulting S.L., 27/12/2012-30/08/2013
Durant el curs 2012-2013 estudiants han realitzat les pràctiques a l’estranger amb conveni Erasmus a:
•
Sicília (Itàlia)
•
Centro di Documentazione sui Confitti Ambientali, Roma (Itàlia).
1.1.3.2.4. Clínica Jurídica Ambiental
Curs 2012-2013

•

Client: Xarxa de Custòdia del Territori

Cas: Valoració, priorització, proposta de canvis normatius i/o de noves
formes de contracte en acords de custòdia del territori
La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) va encarregar a la Clínica
Jurídica Ambiental de la URV que proposés un model de contracte o la
caracterització d’una institució jurídica existent per tal d’establir un règim
jurídic que pogués interessar tant als propietaris dels terrenys, com a les
entitats que promouen la protecció del paisatge i del medi natural.
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•

Client: Plataforma en Defensa de l'Ebre

Cas: Encaix del Pla de Conca en les directives europees.
La Clínica Jurídica va rebre l’encàrrec d’elaborar un dictamen jurídic amb la finalitat d assessorar a la Plataforma en Defensa de l’Ebre
sobre la possible vulneració de les Directives ambientals de la Unió Europea del Pla Hidrològic de l’Ebre, que aleshores estava pendent
d’aprovació. En concret, s’analitza el possible incompliment per part d’Espanya de les Directives d’aus, hàbitat, la Directiva Marc de
l’aigua, la de nitrats i d’avaluació ambiental estratègica, entre d’altres. La constatació d’un possible incompliment permetria al client
elaborar una queixa i presentar-la davant de la Comissió Europea contra el presumpte incompliment de l’Estat espanyol.

•

Client: SEO / Birdlife

Cas: "Venenono"
La Clínica elabora un informe sobre l’article 336 del Codi Penal (caça i pesca no selectiva), en el qual es recullen i classifiquen les
sentències dictades fins al moment i s’analitza des del punt de vista doctrinal aquest delicte, fent especial èmfasi en el verí com a forma
comissiva, per tal d’oferir estratègies jurídiques idònies a la defensa dels interessos de l’entitat.
En el marc del curs acadèmic 2013/2014, la Clínica Jurídica Ambiental ha començat a treballar en els casos següents:
• Client: Xarxa de Custòdia del Territori. Segona Fase. Cas: Valoració, priorització, proposta de canvis normatius i/o denoves
formes de contracte en acords de custòdia del territori
• Client: Unió de Pagesos de Catalunya. Cas.Impacte de la Línia de Molt Alta Tensió al Priorat.
• Client: Plataforma El Cabezo libre de Petróleo. Cas: Projecte de magatzem subterrani d’hidrocarburs.
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• Client: Plataforma en Defensa de l'Ebre: Preparació d’una queixa a la Comissió Europea en relació amb el Pla de Conca
1.1.3.2.5. Acció tutorial i de coordinació
Des del curs 2010-2011 s’aplica el Pla d’acció tutorial (PAT) adaptat als estudis de Màster.
El PAT actúa en tres fases:
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.
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1.1.3.3. Treballs finals i publicacions del Màster
Els treballs de fi de màster corresponents al curs 2012/2013 que han estat defensats son els següents:
•

“El règim jurídic aplicable als incendis forestals. Especial referència a la responsabilitat patrimonial de l'administració "

•

“Análisis de la normativa en materia de bienestar animal en el sector porcino"

•

“Algunas preguntas sobre la reforma de la Ley de Costas"

•

"Retos en la creación de un Corredor Biológico en el Caribe"

•

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

social del bosc"
•

"Las vías de la responsabilidad de las Empresas Transnacionales de la Unión Europea por daños ambientales en un mundo

globalizado: La Vía de la responsabilidad Civil "
•

"La aplicación de la ISO 14001:2004 para la obtención de la certif cación en gestión ambiental"

•

“Estudi de la creació i la gestió d'una reserva marina a Tarragona"

•

“El abordaje jurídico de la deuda ecológica: de la génesis socio económica hacia la justicia ambiental"

•

"Contaminación de aguas subterráneas por la utilización de nitratos en actividades agrárias. Estudio de la aplicación de la

Directiva de Nitratos"
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1.1.4. Activitats dels alumnes
1.1.4.1. Associació
El 27 de novembre de 2009, un grup d’alumnes i antics alumnes del Master en Dret Ambiental, reunits a aquest efecte, va decidir crear
una Associació d’alumnes i antics alumnes del Master.
La primera Directiva es va encarregar de la redacció 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.
Per posar-se en contacte amb la directiva es va crear un compte de correus de l'associació: aaedat@gmail.com.
Entre les activitats realitzades destaquen les següents:
a) Col.loquis de medi ambient i Llatinoamèrica
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
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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 2013 s’han celebrat el següents col!loquis:
1. Col!loqui: “Maíz transgénico y soberanía alimentaria en México”
El 29 d’abril de 2013 va tenir lloc el Coloqui sobre “Maíz transgénico y soberanía alimentaria en México”, a càrrec de Gisselle García
Maning, estudiant del Màster Universitari en Dret Ambiental de la URV.
Al seminari es va reflexionar sobre els problemes que genera la producció d’aliments transgènics a un país com Mèxic. S’analitzaren els
impactes sobre la salut, impactes socials i econòmics, i també els impactes ecològics que provoquen els aliments transgènics, i com
aquests afecte a l’agricultura tradicional.
2. Col!loqui: “La naturaleza como sujeto de derecho en el Ecuador”
El 22 de octubre 2013, va tenir lloc el coloqui “La naturaleza como sujeto de derecho en el Ecuador”, a càrrec de Fred Larreategui y
Pablo Ramírez, alumnes del Màster de Dret Ambiental. El col!loqui ha pretés donar una mirada a l'evolució constitucional ocorreguda a
Equador, a partir de l'aprovació de la Carta Magna mitjançant el Referèndum Constitucional de 28 de setembre de 2008. Els ponents
van començar explicant el context normatiu, social i polític que va portar a l'Equador a aquest canvi de paradigma. També es van
abordar els principis relacionats amb el medi ambient que recull la Constitució, així com les eines que preveu per garantir el respecte
dels drets de la Natura. Finalment, els ponents van proposar algunes accions que, al seu entendre, s'havien de dur a terme perquè el
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sistema judicial equatorià aconsegueixi una major eficàcia en l'aplicació d'aquests abast jurídics sense precedents, per a un posterior
debat amb els assistents.
3. Col!loqui: “Impactos ambientales y vulneración de derechos indígenas: el caso de Belo-Monte en Brasil y del ‘Acueducto
Independencia’ en Sonora, México.”
El dia 3 de desembre 2013 va tenir lloc el col!loqui titulat "Impactes ambientals i vulneració de drets indígenes: el cas de Belo-Monte al
Brasil i del 'Aqüeducte independència a Sonora, Mèxic ", a càrrec de Jerónimo Basilio Sao Mateus i Itzel Ramos Olivares, alumnes del
Màster en Dret Ambiental de la URV.
b) Green Sessions
L'activitat anomenada Green Sessions consisteix en la presentació de documentals internacionals de temes ambientals i drets humans
que promouen la difusió d'assumptes relacionats amb els drets humans i el medi ambient en diferents països.
Cada presentació d'un documental tracta d'un tema específic amb les característiques abans descrites, amb la finalitat que els
estudiants del Màster en Dret Ambiental i socis de l'AAEDAT puguin donar a conèixer assumptes socials, jurídics i també ambientals
dels seus països de procedència.
En cada sessió, el proponent o autor del documental ofereix als assistents una petita ressenya d'aquest, i a la conclusió del documental,
s'obre un debat en què els assistents manifesten les idees i dubtes que el documental els hagi generat.
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Green Session: “Los Espigadores y la Espigadora”
Iniciant el cicle de presentació de documentals, el divendres 17 de maig de 2013, la AAEDAT va presentar el documental titulado1 "Els
espigadors i la espigadora ". La presentació va anar a càrrec de Núria Ruiz Morillas, Professora Titular de Química Inorgànica de la
URV. La projecció va tenir lloc a l'Aula 425 de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili .
El documental tracta sobre una sèrie de "recol!lectors" que busquen menjar, foteses i relacions interpersonals. L'autora del documental
viatja pels camps i ciutats de França filmant no només espigadors, sinó també drapaires i recol!lectors urbans. Aquesta pel!lícula recull
la forma de vida dels moderns espigadors urbans, que ja no rebusquen els grans solts de les collites, sinó els iogurts que van caducar el
dia anterior o les restes de fruita i verdura dels mercats que poden trobar als contenidors o directament abandonats en els camps.
Alguns d'ells ho fan per necessitat, altres animats pel desig d'acabar amb el malbaratament consumista.
La idea que s'extreu del documental és que vivim en la societat del malbaratament, on una patata de menys de quatre centímetres o
una de més de set es queda fora del circuit de venda, igual que una poma una mica bronzejada pel sol. Prevalen l'estètica, la uniformitat
i les lleis de màrqueting. No obstant això, a França la llei permet que, un cop realitzada la collita, qualsevol pugui recollir les sobres. En
forma de reportatge periodístic, "Els espigadors i la espigadora " explica la història de personatges que viuen del que la societat
desaprofita.
Un cop finalitzat el documental, els assistents van poder debatre sobre la problemàtica en qüestió analitzant els problemes actuals i les
accions que es podrien seguir a nivell mundial per trobar possibles solucions.
c) Jornades de difusió de temes actuals relacionats amb el dret ambiental
L'objectiu d'aquesta activitat consisteix en la difusió de temes d'actualitat relacionats amb el dret ambiental, perquè els alumnes puguin
adquirir nous coneixements que siguin d'utilitat per al seu enriquiment intel!lectual.
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Aquestes jornades són dirigides per un/a ponent aliè a la URV que presenta una ponència sobre un tema ambiental específic, escollit
per la AAEDAT .
Després de la ponència, s'obre el debat a tots els participants. La dinàmica de l'activitat permet l'enriquiment recíproc dels estudiants,
que intercanvien les seves experiències sobre temes ambientals i desenvolupen les habilitats adquirides en el Màster.
1. Jornada de Dret Ambiental: " Xarxa d' intercavi amb moneda social: Consum responsable, Comerç just i Compromís ambiental .
Iniciant el cicle Jornades de Dret Ambiental, el t 8 d'abril de 2013, va tenir lloc el col!loqui sobre "Xarxa d' intercavi AMB moneda social :
Consum responsable, Comerç just i Compromís ambiental ", que va anar a càrrec de Roger Luis Càceres Pari, economista, cooperant
internacional, usuari i coordinador a la Xarxa Eco de Tarragona..
2 Jornada de Dret Ambiental : "Les migracions induïdes pel canvi climàtic"
Seguint amb el cicle Jornades de Dret Ambiental, el 19 de novembre de 2013, va tenir lloc el col ! loqui "Les migracions induïdes pel
canvi climàtic". Aquesta ponència forma part del cicle de col!loquis titulats " Canvi climàtic . la paradoxa del desenvolupamen ", que
organitzen la URV solidària i el CEDAT ( entre d'altres ).
3 Jornades de Dret Ambiental : "I jornada sobre Drets dels animals"
Seguint amb el cicle Jornades de Dret Ambiental , el 9 de desembre de 2013 va
tenir lloc la "I jornada sobre Drets dels animals" .
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d) Descobrint un entorn ambiental : Visita a un cultiu ecològic
El propòsit d'aquesta activitat consisteix a aconseguir que els alumnes del Màster en dret ambiental de la URV i socis de l' AAEDAT
puguin tenir una aproximació i contacte directe amb l'entorn natural de Catalunya. L'agricultura ecològica és la integració dels
coneixements de l'agricultura tradicional amb la investigació científica i metodològica. La visita a un cultiu ecològic és el context idoni per
fomentar la difusió de tots els aspectes relacionats amb l'agricultura ecològica i donar a conèixer els beneficis econòmics i ambientals
que comporta, i que al mateix temps els alumnes puguin posar en pràctica els coneixements que adquireixen al llarg del Màster .
Visita a un celler ecològic a la comarca del Priorat ( Tarragona ) .
Per tal d'iniciar el nou curs acadèmic realitzant una activitat que permeti entrar en contacte amb la riquesa natural de Catalunya i al
mateix temps donar la benvinguda als nous alumnes del Màster en Dret Ambiental de la URV , així com als alumnes del segon curs ,
exalumnes i socis de l' AAEDAT, el 9 de novembre de 2013, l'associació va organitzar una visita un celler ecològic situada a la comarca
del Priorat .
e) Acte de benvinguda del Màster Universitari en Dret Ambiental 2013-2014.
L'activitat va tenir lloc el dia 7 d'octubre de 2013. En aquest cas , la difusió per correu electrònic va ser a càrrec de la Aaedat , però els
cartells van ser realitzats i difosos pel CEDAT.
L'objectiu d'aquesta activitat era posar en contacte els alumnes de primer any del Màster, amb els alumnes de segon curs , exalumnes ,
doctorands i professors. El Dr Antoni Pigrau , director del CEDAT, va presentar l'acte i va donar la benvinguda als nous alumnes, seguit
per la coordinadora del Màster, la Dra Susana Borràs, i el Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques, el Dr . Alfons Gonzàlez Bondia.
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f) Altres activitats
URV pel Comerç Just
L'objectiu d'aquesta activitat era promoure que tant el cacau com el cafè que es consumeix a la cafeteria de la universitat fossin de
comerç just El 10 de Maig de 2013 van realitzar una sèrie d'activitats per mostrar els avantatges d'aquest tipus de productes i que la
gent pogués comprar i provar el cafè de comerç just
La Aaedat va col!laborar amb el disseny dels cartells i la difusió de l'activitat a través del Facebook de l'associació.
Seminari "Investigacions pre-doctorals en Dret Ambiental"
El 15 d’octubre es va realitzar el primer seminari sobre investigacions pre-doctorals en dret ambiental, amb la presentación de l’estat de
les diferents tesis en curs de realització per part dels respectius autors i autores. És una oportunitat excel!lent perquè els estudiants del
Màster puguin conèixer de primera mà el treball d'aquells exalumnes
del Màster en Dret Ambiental que actualment estan realitzant el
doctorat. També dona l'oportunitat de comentar els dubtes que de
vegades es plantegen a l'hora de desenvolupar el doctorat i les
possibilitats de futur que oferia.

1.1.5. Seguiment de la qualitat del Màster
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El curs 2009-10 el Màster Universitari en Dret Ambiental va rebre la verificació positiva de l'ANECA.
El 7 de setembre de 2009, en el marc de la Convocatòria d’Ajuts ICE de la Universitat Rovira i Virgili es va concedir al CEDAT un ajut de
per a realització del projecte: “Manual de procediments de gestió acadèmica i de millora de la qualitat docent dels estudis oficials de
Màster: un objectiu estratègic del Màster Universitari en Dret Ambiental, El Manual es va acabar el mes de setembre de 2010. El
projecte contempla l'adopció d'un Pla d’acció tutorial (PAT) adaptat als estudis de Màster i la creació d'un Comitè de seguiment de la
qualitat del Màster.
El Comitè de Qualitat del Màster s’encarrega de realitzar l'avaluació interna de la qualitat de la titulació de Màster. El comitè de qualitat
té un caràcter tècnic, centrat en l'emissió d'informes de seguiment sobre la qualitat de la titulació.
El Comitè es va crear formalment el febrer de 2011. Des d’aleshores s’han celebrat dues reunions, de les quals es poden destacar els
següents resultats:
-

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

coneixen els fonaments del sistema jurídic espanyol, com pels estudiants que no són juristes. Durant el curs 2011-12, es va activar com
a Assignatura 0 del Màster Universitari en dret Ambiental.
-

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

anglès i d’un tríptic informatiu bàsic del Màster en català i castellà;
-

Potenciar la internacionalització del Màster.

-

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

-

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

Règim Jurídic de l'ordenació del territori i dret urbanístic - 4,5 crèdits

o

Intervenció administrativa 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

•

Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)

Assignatures optatives:
o

Medi ambient i relacions laborals - 3 crèdits
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o

Règim jurídic del medi ambient – 3 crèdits

1.3. Seminaris de formació i conferències
•Seminari de presentación de casos per part dels advocats que hi treballen, en col!laboració amb la Red de Aabogados para la Defensa
Ambiental (RADA) “LA PRÁCTICA AMBIENTAL EN TRIBUNALES”
•Sra. Cristina Álvarez Baquerizo, 1ª sessió, 12 de novembre de 2012.
•Sra. Reyes Cortés Martínez de Carvajal, 2ª Sessió, 3 de desembre de 2012.
•

Sra. Sonia Ortiga, 3ª Sessió. 14 de gener de 2013.

•

Sra. Ana Barreira, 4ª Sessió. 4 de febrer de 2013.

•

Sra María Soledad Gallego, 5ª Sessió, 4 de març de 2013

•

Sr. Raúl Burgos, 6ª Sessió, 8 d’abril de 2013

•

Sra. Isabel Junquera, 28 de gener de 2013, Seminari: “Participació ciutadana en espais naturals protegits”.

•

Sr. Jordi Escolà. 11 i 18 de febrer de 2013, Seminari: “Implicacions legals en la reutilització d’aigües residuals depurades”

•

Dr. Xavier Fernández Pons, Universitat de Barcelona, Seminari “Comerç i Medi Ambiente”, 11 i 18 de març de 2013

•

Dra Mar Campins Eritja, Universidad de Barcelona, Seminario: “La gobernanza ambiental del Ártico: Una oportundad para la

Unión Europea?”, 12 de abril de 2013.
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•

Dra. Dolors Collellmir Morales (URV), “Los pueblos aborígenes australianos y su conexión con la cultura aborigen de la

naturaliza”, 15 de abril de 2013.
•

Dr. Gregorio Mesa Cuadros, Universidad Nacional de Colombia, “Derechos Ambientales y Justicia ambiental: algunos elementos

para la concreción del Estado Ambiental de Derecho”, 22 de abril de 2013.
•

CEDAT: Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible. Presentació de l’estudi: “Impacte econòmic de l’energeia eòlica a

escala local a Catalunya. Estudi comparatiu”. Sr. Sergi Saladié. 29 d’abril de 2013.
•

Dr. Gabriel Real Ferrer, Universitat d’Alacant, “Sostenibilida y acción municipal”, 6 de maig de 2013.

•

Seminario “La protección del territorio y del medio ambiente: La responsabilidade de las administraciones y de los funcionarios

públicos”. Participan: Dr. Gonzalo Quintero Olivares, Catedrático de Derecho Penal de la URV, Francisco Bañeres Santos, Fiscal del
TSJ de Catalunya, Dr. Javier Hernández García, magistrado, presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona, Carlos Rubio,
Magistrado de la Sala de Derecho civil y penal del TSJ de Catalunya, 13
de mayo de 2013.
•

Alberto Olivares Gallardo, Universidad Católica de Temuco (Chile):

“Análisis comparativo de las políticas energéticas de la Unión Europea y
Chile”, 20 de mayo de 2013.
•

Dra. Pilar Moraga, Universidad de Chile, va impartir el seminari

titulat: “Los tribunales ambientales en Chile”. 7 d’octubre de 2013.
•

El Professor Aguinaldo Alemar, Universidad Federal de Uberlandia,
Brasil,

va

impartir

el

Seminari

titulat

“El

daño

ambiental
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transfronterizo en el contexto de América de América del Sur: doctrina y casos recientes“. 21 de octubre de 2013.
•

Dra. Alba Nogueira, Universidade de Santiago de Compostela: “Medio ambiente y desarrollo económico. Ambientalismo
menguante con la crisis como excusa”. 28 d’octubre de 2013.

•

El professor Steven

Weissman, Director del Energy Law Programm en el Center for Law, Energy and Environment de la

University of California Berkeley, va impartir dos seminaris en el Master Universitari en Dret Ambiental:
•

“Competition in electricity markets. Waht does It Mean? Is it a goot Thing?” El dia 25/11/2013

•

“Climate change and Washigton D.C.- What Could the U.S Governement do to fight climate change? What Will it do?” Dia

2/12/2013.
"

Dr. RODOLFO GODÍNEZ, Director de Medio Ambiente. Secretaría de Relaciones Exteriores de México: “La Conferencias de
Cambio Climático de Varsovia: avances y expectativas”. Dia 20/11/2013.

1.4. Projectes d’innovació docent
Els projectes d’innovació docent en que els investigadors del CEDAT han treballat durant el 2013:
!

Proyecto de Innovación docente: “Innovació docent a través de l’aprenentatge virtual: l’experiència pilot de l’e-learning aplicada
als estudis de dret ambiental de la URV”. Coordinadora. Dra. Susana Borràs.

!

Grup d’Innovació Docent “Clínica Jurídica de Drets Humans”, dirigit pel Dr. Víctor M. Merino Sancho. Ajut atorgat per l’Institut de
Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili, en el marc de la convocatòria d’Ajuts a la Innovació Docent 2013-2014.
Codi A01/13. Curs 2013-2014.
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!

Projecte: “Xarxa docent per a la promoció de l’aprenentatge, servei i la recerca basada en la comunitat. Entitat finançadora: ICEURV Referència de la convocatòria: B01 Des de/d’ 14/07/2010 fins a 31/08/2012. Aquest projecte ha estat renovat per dos anys
més. Aitana de la Varga.

!

Projecte: “Programa de aprendizaje servicio de investigación basada en la comunidad de la URV, fase de implantación”. Entitat
finançadora: Ministeri d’Educació. EDU/234/2011. Des de 02/12/2012 fins a 30/09/2014. Responsable: Maria Marqués. Hi
participen Aitana de la Varga i Víctor Merino.

2. Recerca
2.1. Projectes
2.1.1. Projecte finançats
Els projectes de recerca, en l’àmbit del dret ambiental o connectat amb ell, en que els investigadors del CEDAT estan treballant
actualment són els següents:
Projectes amb finançament, amb Investigador Principal membre del CEDAT:
• 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)”. DER201019343. 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 aquests projectes participen investigadors procedents de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma 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 europeu i 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. Número de Projecte: FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY2010–1. Grant Agreement Number 266642. Coordinador: Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental, Universitat Autónoma de Barcelona.
Període: 15/03/2011- 14/03/2014. Hi participen els Drs. Antoni Pigrau, Susana Borràs, Jordi Jaria i Antonio Cardesa.
Ha estat aprovat un nou projecte amb finançament europeu que es desenvoluparà entre 2014 i 2016:
• Direcció General de Justicia, Unió Europea. “Business & Human Rights challenges for cross border litigation in the European Union”.
Investigador/a principal a la URV: Antoni Pigrau Solé Coordina: Globernance. Instituto de Gobernanza Democràtica. Referència de la
concessió: JUST/2013/ACTION GRANTS.
Projectes amb finançament, amb participació de membres del CEDAT:

49

•

“Información y participación en materia de territorio y medio ambiente”. Plan de promoción de la investigación de la Universitat
Jaume I. Des del 01/01/2011 hasta 31/12/2013.. Investigador principal: Ricardo García Macho. Hi participa José Luís Blasco
Díaz.

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.
2.2. Participació en Jornades i Congressos
1. BORRÀS PENTINAT, S., “Diálogo entre Cortes: a interaçao jurisprudencial entre a Corte Internacional de Justiça e a Corte
Interamericana de Direitos Humanos”; Conferencia invitada. Congreso internacional Os desafios do Barreau Invisible: a contribuçao dos
Conselheiros Jurídicos dos Estados à consolidaçao da Corte Internacional de Justiça, Florianapolis (Brasil) Año: 2013.
2. BORRÀS PENTINAT, S., “Segurança Internacional e Meio Ambiente”. Conferencia invitada. IV Semana de Direitos Humanos da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianopolis, Brasil, 2013..
3. BORRAS PENTINAT, S., “Strategies for the protection and defense against the harassment of environmental defenders “, EJOLT
Meeting, Roma, Itàlia, 9-15 novembre 2013, WP8 Workshop, Liabilities and evaluation.
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4. CARDESA SALZMANN, A., “Desarrollo sostenible, preocupación común de la humanidad y bienes públicos globales. Reflexiones en
torno a su incidencia en el Derecho internacional del medio ambiente”, Comunicació. XXV Jornadas ordinarias de la Asociación
Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 19-20/09/2013
5. CARDESA SALZMANN.A. “Acceso a los tribunales de los Estados miembros de la UE para reclamar por daño ambiental causado en
países terceros”, en Seminario internacional sobre el acceso a la justicia de las víctimas de daños ambientales, CEDAT-AIDA,
Tarragona, 8-9 enero 2013.
6. CARDESA SALZMANN.A., “Strategies for legal action against environmental injustice before national courts”; EJOLT Meeting, Roma,
Itàlia, 9-15 novembre 2013, WP8 Workshop, Liabilities and evaluation.
7. CARDESA SALZMANN.A., “Strategies for legal action against environmental injustice before national courts”; EJOLT Meeting, Roma,
Itàlia, 9-15 novembre 2013, WP8 Workshop, Liabilities and evaluation.
8.CASADO CASADO, L., Ponència “La competencia para otorgar autorizaciones de vertido en cuencas intercomunitarias”, en XVIII
Jornadas de Derecho de Aguas. Usos del Agua. Concesiones, autorizaciones y mercados de agua, Zaragoza, 28 de febrer i 1 de març
de 2013.
9.CASADO CASADO, L., “Inspección ambiental y liberalización de servicios y actividades económicas”; Conferencia en “La
ecologización del Mercado: Límites Jurídicos a las libertades económicas e incentivos a la responsabilidad social”, La Coruña, 2013 (3,
4 y 5 de julio)
10.COCCIOLO, E.; RICARTE, T., “Towards a Legal Theory of Sustainable Energiewende”, Comunicació. First European Environmental
Law Forum, Environmental law and energy and climate law as instruments to achieve sustainable energy, 4-6 September 2013,
Groningen, The Netherlands
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11.DE LA VARGA PASTOR, A.; MERINO SANCHO, V.M.: “Territory and Environmental Justice: the making decision process”,
Comunicació, Eleventh Colloquium 2013 IUCN Academy of the Law. University of Waikato, Hamilton (Nova Zelanda), juny 2013.
12.DE LA VARGA PASTOR, A.- MARQUÈS BANQUÉ, M., “The Environmental Law Clinic at Universitat Rovira i Virgili”, 6th International
Barcelona Conference on Higher Education: Lets build transformative knowledge to drive social change”. Barcelona, 2013.
13.GALIANA SAURA, A., “La flexibilización del Derecho y su repercusión en la formación de los juristes”, Comunicació. Quinto
Congreso Nacional de Docencia en Ciencias Jurídicas. Transformaciones en la docencia y el aprendizaje del Derecho. 11-13 de
septiemnbre de 2013, Facultat de Dret, Universitat de València, 2013.
14.JARIA MANZANO, J., “Environmental Justice and Ecological Debt: a Challenge to Hegemonic Views on International Law“, EJOLT
Meeting, Roma, Itàlia, 9-15 novembre 2013, WP8 Workshop, Liabilities and evaluation.
15.MARQUÈS I BANQUÉ, M., “La disciplina acadèmica entre la prevenció i la reacció: instruments i estratègies”. Ponencia. XIII
Jornades d’Inspecció de Serveis de les Universitats. Barcelona. 2013
16.MARQUÈS I BANQUÉ, M., Teaching and Capacity Building Workshop: “ICT and Environmental Law Education. Mooc’s: threat or
opportunity?”. Ponencia. 2013 IUCN Academy of Environmental Law Annual Colloquium (University of Waikato, Hamilton Nova Zelanda,
24-28 June 2013)
17.MERINO SANCHO, V.M. “Constructing gender identities: Asylum Law and Gender-based violence”, Comunicació. 3rd European
Conference on Politics and Gender (ECPG), Barcelona, 2013.
18.MERINO SANCHO, V.M.; DE LA VARGA PASTOR, A.: “Seeking an effective access to environmental justice within the Spanish
Legal System”, Comunicació, Eleventh Colloquium 2013 IUCN Academy of the Law. University of Waikato, Hamilton (Nova Zelanda),
juny 2013.
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19.MERINO SANCHO, V.M.; VAÑÓ VICEDO, R.; “The concept of gender violence in the European Protection Order”; Comunicación.
Kick-off Meeting of the Daphne III Programme project: EPOGENDER-Gender Violence: protocols for the protection of victims and
effectiveness of protection orders. Towards an efficient implementation of Directive 2011/99/EU: Tarragona, 2013.
20.PIGRAU SOLÉ, A.; Director del Seminario Internacional organizado conjuntamente por el CEDAT (Universitat Rovira i Virgili) y la
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): El acceso a la justicia de las víctimas de daños ambientales. Facultad
de Ciencias Jurídicas, Universidad Rovira i Virgili, Tarragona, 9 !10 enero de 2013.
21.PIGRAU SOLÉ, A.; Director de la International Research Conference. Building a research network on ‘Companies, conflict and
human rights’. Institut Català Internacional per la Pau. Barcelona, 17th and 18th January 2013.
22.PIGRAU SOLÉ, A.; “Legal Avenues Available to Victims Demanding Liability for Environmental Damage. The EJOLT Project”, Panel
3: Fostering Accountabilty through Rules, Attribution, Investigation and Prosecution. Institut Català Internacional per la Pau. International
Research Conference. Building a research network on ‘Companies, conflict and human rights’. Barcelona, 17th and 18th January 2013.
23.PIGRAU SOLÉ, A.; “The PPT session in Colombia: a situation tailor-made for the International Criminal Court”; Ponencia. Tribunale
Permanente dei Popoli / Australian Human Rights Centre - Faculty of Law, University of New South Wales, Sydney / Fondazione Lelio e
Lisli Basso – ISSOCO, International Seminar on Peoples’ Tribunals and International Law, Roma, Italia, 27-28 September 2013.
24.PIGRAU SOLÉ, A.; JARIA MANZANO, J., “Principios Rectores y medio ambiente”. Comunicación. Congreso Internacional La
implementación de los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos en España, Universidad de Sevilla, Sevilla,
4-6 Noviembre 2013.
25.PIGRAU SOLÉ, A.; “Strategies for legal action against environmental injustice before international courts”; EJOLT Meeting, Roma,
Itàlia, 9-15 novembre 2013, WP8 Workshop, Liabilities and evaluation.
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26.QUINTERO OLIVARES, G., “La alteración mental en el derecho penal” , Trastornos mentales y delincuencia, Alicante, julio de 2013,
Conferencia inaugural
27.QUINTERO OLIVARES, G., “El blanqueo, el comiso, y la tributación del dinero sucio”; “Crisis económica y Derecho penal”, UCLM,
Toledo, 2013
28.QUINTERO OLIVARES, G., “La imputación a personas físicas y jurídicas de los delitos generados en actividades empresariales”;
7th European Jurists' Forum, Barcelona 18-20 de abril 2013.
29.QUINTERO OLIVARES, G., “Métodos alternativos para la solución de los conflictos penales: la valoración del resarcimiento”,
Mediación de actualidad: mediación en asuntos civiles y mercantiles y mediación penal, Universidad de Santiago de Compostela, 2013.
2.3. Seminaris de recerca
Seminario Internacional CEDAT-AIDA: “El acceso de las víctimas de daños ambientales a la Justicia”. 9 y 10 de enero de 2013.
Els dies 9 i 10 de gener de 2013 a la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, a Tarragona es va celebrar un
seminari organitzat de manera conjunta per l'Associació Interamericana per a la Defensa de l'Ambient (AIDA) i pel Centre d'Estudis de
Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) al voltant del tema de l'accés a la justícia per a les víctimes de danys ambientals. Hi van
participar advocats d’AIDA i d’algunes de les organitzacions que en formen part: Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), Chile; Justicia
para la Naturaleza, Costa Rica; Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), Argentina; Centro de Incidencia Ambiental (CIAMPanamá), Panamá; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), México, y Corporación de Gestión y Derecho Ambiental
ECOLEX, Ecuador. Les ponències presentades han estat recollides en un llibre.
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2.4. Publicacions de recerca
Es detallen a continuació les publicacions de recerca relatives al dret ambiental o connectades directament amb el dret ambiental.
2.4.1. Llibres dirigits, coordinats o editats
1.

BORRÀS PENTINAT, S. (Dir.), Retos y Realidades de la adaptación al cambio climático. Perspectivas técnico-jurídicas, Thomson
Reuters, Aranzadi, 2013. ISBN: 978-84-9014-837-2.

2.

CASADO CASADO, L,i FUENTES GASÓ, J. R. (dirs.), Prestación de Servicios, Administraciones Públicas y Derecho
Administrativo. Especial referencia al Derecho ambiental, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013. ISBN: 9788490334959 (versió en
paper). ISBN: 9788490334966 (e-book).

3.

PIGRAU SOLÉ, A. (Ed,), Pueblos indígenas, diversidad cultural y justícia ambiental. Un estudio de las nuevas constituciones de
Bolivia y Ecuador, Tirant lo blanch, Valencia, 2013. ISBN: V-1865-2013.

2.4.2. Monografies
1.

BORRÀS PENTINAT, S., ¿Apariencias o realidades? El control internacional de los tratados multilaterales de protección del
medio ambiente, Tirant lo Blanch , Valencia, 2013. ISBN: 978-84-9033-262-7, 726 pp.

2.

QUINTERO OLIVARES, G., Derecho penal ambiental, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013. ISBN: 978-84-9033-462-1, 288 pp.
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2.4.3 Capítols de llibre
1.

BORRÀS PENTINAT, S.; OLIVEIRA DO PRADO, Rafael Clemente. “A proteção jurídica internacional dos deslocamentos
humanos forçados por causas ambientais”. In: BÓSIO CAMPELLO, Lívia Gaigher; ANTUNES DE SOUZA, Maria Cláudia da
Silva; PADILHA, Norma Sueli (Coord.). Direito Ambiental no Século XXI: Efetividade e Desafios, vol. 2. Curitiba: Editora
Clássica, 2013, p. 325-354. ISBN 978-85-99651-78-0.

2.

BORRÀS PENTINAT, S., "La adaptación al cambio climático en la Unión Europea", en Borràs Pentinat, S. (Dir.), Retos y
Realidades de la adaptación al cambio climático. Perspectivas técnico-jurídicas, Thomson Reuters, Aranzadi. 2013. ISBN:
978-84-9014-837-2, pp. 167-194.

3.

BORRÀS PENTINAT, S., “Pueblos indígenas y medio ambiente”, en PIGRAU SOLÉ, A. (Ed,), Pueblos indígenas, diversidad
cultural y justícia ambiental. Un estudio de las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador, Tirant lo blanch, Valencia, 2013.
ISBN: 978-84-9033-130-9, pp. 111-146.

4.

BORRÀS PENTINAT, S., "The urban governance of climate change: local responses to global challenges", en R. Paraízo &
R.L. Cavallazzi (Eds.)., Heritage, Environment and Society: new spatial challenges, PROURB/UFRJ, ISBN: 978-85-88027-275. (en premsa).

5.

BORRÀS PENTINAT, S, “La protección de los pueblos indígenas a través de la protección del medio ambiente* en Direitos
Humanos e Desenvolvimento Sustentável, coordinado por los profesores de la UEMS, Gabriel L. B. Vidrih Ferreira e
Alessandro M. Prado, /Editora UEMS, Brasil. (en premsa)
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6.

CAMPINS ERITJA, M., “El principio de precaución como base de la normativa de la Unión Europea relative a los nuevos
alimentos y nuevos ingredients alimentarios”, en PONS RÁFOLS , X. (Ed.), Alimentación y derecho internacional. Normas,
instituciones y procesos, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 279-304, ISBN 9788415948155.

7.

CAMPINS ERITJA, M. – PIGRAU SOLÉ, A., “Environmental Law of Spain”, en Robinson, Nicholas A.; Heng, Lye Lin;
Burleson, Elizabeth (Eds.); Comparative Environmental Law and Regulation, Vol.3, Thomson Reuters/West, Vol.3 (en prensa).

8.

CASADO CASADO, L., “Excepciones al marco normativo de la libre prestación de servicios. La protección del medio ambiente
como razón imperiosa de interés general”, en CASADO CASADO, L., FUENTES I GASÓ, J. R. i GIFREU FONT, J. (dirs.),
Prestación de Servicios, Administraciones Públicas y Derecho Administrativo. Especial referencia al Derecho ambiental, Tirant
lo Blanch, Valencia, 2013. ISBN: 9788490334959 (format paper). ISBN: 9788490334966 (format electrònic).

9.

CASADO CASADO, L., “Inspección ambiental y liberalización de servicios y actividades económicas”, en SANZ LARRUGA, F.
J., GARCÍA PÉREZ, M. y PERNAS GARCÍA, J. J. (dirs.), Libre mercado y protección ambiental. Intervención y orientación
ambiental de las actividades económicas, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2013, pp. 143-191. ISBN:
978-84-7088-837-3 (formato papel)/ 978-84-7088-840-3 (format electrònic). NIPO: 635-13-014-6 (format paper)/ 635-13-015-1
(format electrònic). Dipòsit Legal: M-11760-2013.

10.

CASADO CASADO, L., “La competencia para otorgar autorizaciones de vertido en las cuencas intercomunitarias”, en EMBID
IRUJO, A. (dir.), Usos del Agua. Concesiones, Autorizaciones y Mercados del Agua, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013,
pp. 201-292.

11.

CASADO CASADO, L. i FUENTES GASÓ, J. R., “Administración local y medio ambiente: supresión de licencias de actividad
y avance de los regímenes de comunicación y declaración responsable”, en LÓPEZ RAMÓN, F. (dir.), Observatorio de
Políticas Ambientales, Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2013, pp. 429-462. ISBN: 978-84-9014-741-2.
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12.

CASTELLA SURRIBAS, S.J.: “La tierra en ls espiritualidad indígena: una aproximación al derecho de los pueblos indígenas a
mantener y fortalecer su propia relación esperirual con la tierra” en PIGRAU, A, (Dir.): Pueblos indígenas, diversidad cultural y
justicia ambiental, Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2013, , pp. 229-255. ISBN 978-84-9004.

13.

COCCIOLO, E., “Las catastrofes Na-Tech, los planes de emergencia nuclear y su coordinación con otros sectores de
emergencia ambiental”, en A. Ruiz de Apodaca Espinoza (dir.), La responsabilidad por daños nucleares o radiactivos.
Comentario a la Ley 12/2011 de 27 de Mayo, Thompson Reuters Aranzadi, 2013, pp. 201-237. ISBN: *978-84-9014-577-7.

14.

DE LA VARGA PASTOR, A., “Autonomía indígena: del reconocimiento formal a la ejecución material”, en PIGRAU SOLÉ, A.
(Ed,), Pueblos indígenas, diversidad cultural y justícia ambiental. Un estudio de las nuevas constituciones de Bolivia y
Ecuador, Tirant lo blanch, Valencia, 2013. ISBN: V-1865-2013. pp. 371-414.

15.

GONZÁLEZ BONDIA, A., “El reconocimiento constitucional en Ecuador y Bolivia del derecho de participación de los pueblos
indígenas en la protección del ambiente: especial referencia a la consulta en el ámbito ambiental”, en PIGRAU SOLÉ, A. (Ed,),
Pueblos indígenas, diversidad cultural y justícia ambiental. Un estudio de las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador,
Tirant lo blanch, Valencia, 2013. ISBN: V-1865-2013. pp. 415-455.

16.

HAVA GARCIA, E.; MUÑOZ LORENTE, J., ”Delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos”, en
ÁLVAREZ GARCÍA, F.J. (Dir.), Estudio Crítico Sobre el Anteproyecto de Reforma Penal de 2012, Tirant lo Blanch, Valencia,
2013, pp.893-902, 909-911. ISBN 9788490338759.

17.

HAVA GARCIA, E.; VÁZQUEZ PORTOMEÑE, F., ”Incendios forestales”, en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J. (Dir.), Estudio Crítico
Sobre el Anteproyecto de Reforma Penal de 2012, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 903-908. ISBN 9788490338759.
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18.

JARIA I MANZANO, J., "El «modo de vida» en las constituciones de Ecuador y Bolivia: perspectiva indígena, naturaleza y
bienestar (un balance crítico)", Antoni PIGRAU SOLÉ (ed.), Pueblos indígenas, diversidad cultural y justicia ambiental. Un
estudio de las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador, Tirant lo Blanch, València, 2013, pp. 285-331.

19.

JARIA I MANZANO, J., "La sombra del Leviatán es alargada: ¿Puede establecerse un marco político común para la
convivencia de lo «indígena» y lo «occidental»?", Antoni PIGRAU SOLÉ (ed.), Pueblos indígenas, diversidad cultural y justicia
ambiental. Un estudio de las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador, Tirant lo Blanch, València, 2013, pp. 525-554.

20.

JARIA MANZANO, J., "El medio ambiente como bien jurídico reconocido en la Constitución española y su significación para el
Derecho penal", a Gonzalo QUINTERO OLIVARES, Derecho penal ambiental, Tirant lo Blanch, València, 2013, pp. 21-45.

21.

LOZANO CUTANDA B.; RÁBADE BLANCO, J.M.: “El pago por servicios ambientales para el desarrollo sostenible del medio
rural: los contratos territoriales”, en Libre mercado y protección ambiental: intervención y orientación ambiental de las actividades
económicas / Francisco Javier Sanz Larruga (dir.) Árbol académico, Marta María García Pérez (dir.) Árbol académico, Juan José
Pernas García (dir.), Jaime Rodríguez-Arana Muñoz (pr.), 2013, ISBN 9788470888373, págs. 337-357.

22.

NOGUEIRA LÓPEZ, A -“Responsabilidad por daños ambientales”, en QUINTANA LÓPEZ, T. (dir.), La responsabilidad
patrimonial de la Administración pública. Estudio general y ámbitos sectoriales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013 (2ª edición
corregida y ampliada), p. 1225-1255, ISBN 978-84-9033-312-9.

23.

NOGUEIRA LÓPEZ, A., “Los aprovechamientos de las aguas minerales y termales. Título habilitante”, en EMBID IRUJO, A.,
Usos del agua. Concesiones, autorizaciones y mercados de agua, Aranzadi, 2013, p.145-177.

24.

NOGUEIRA LÓPEZ, A., “Galicia. Calma legislativa y protección judicial ambiental en año electoral”, en LÓPEZ RAMÓN, F.,
Observatorio de políticas ambientales 2013, p. 693-714
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25.

PIGRAU SOLÉ A., “Introducción”, en PIGRAU SOLÉ, A. (Ed.), Pueblos indígenas, diversidad cultural y justícia ambiental. Un
estudio de las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador, Tirant lo blanch, Valencia, 2013, pp. 11-25. ISBN: V-1865-2013.

26.

PIGRAU SOLÉ A.,, “Los pueblos indígenas ante el Derecho Internacional”, en Pigrau Solé, A. (Ed.), Pueblos indígenas,
diversidad cultural y justícia ambiental. Un estudio de las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador, Tirant lo blanch,
Valencia, 2013, pp. 61-109. ISBN: V-1865-2013.

27.

PIGRAU SOLÉ, A., BORRÀS PENTINAT, S., “Medio ambiente y derechos de los pueblos indígenas en el sistema
interamericano de derechos humanos”, en Pigrau Solé, A. (Ed.), Pueblos indígenas, diversidad cultural y justícia ambiental.
Un estudio de las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador, Tirant lo blanch, Valencia, 2013, pp. 147-209. ISBN: V-18652013.

28.

PIGRAU SOLÉ A., “A study in the framework of the EJOLT project: legal avenues available to victims demanding liability for
environmental damage”, ICIP Research 01 / Companies in Conflict Situations. Building a Research Network on Bussiness,
Conflicts and Human Rights, ICIP, 2013, pp. 57-69.

29.

QUINTERO OLIVARES, G., “Urbanismo y corrupción en la Administración Local”, en Urbanismo y corrupción política . (una
visisón penal, civil y administrativa) / coord. por José María Suárez López; Lorenzo Morillas Cueva (dir.), 2013, ISBN 978-849031-264-3, págs. 21-58.

30.

RODRÍGUEZ BEAS, M.; “Les competències locals en matèria de costes”, en FUENTES I GASÓ, J.R. (dir.); Dret Ambiental
local de Catalunya (pendent de publicació).

31.

RODRÍGUEZ BEAS, M.; “Les competències locals en matèria de forest”, en FUENTES I GASÓ, J.R. (dir.); Dret Ambiental
local de Catalunya (pendent de publicació).
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32.

RODRÍGUEZ BEAS, M.; FAUTH, G.; “Políticas locales de adaptación al cambio climático: especial referencia al pacto de
alcaldes”, en BORRÀS PENTINAT, S. (dir.); VILLAVICENCIO CALZADILLA, P. (coord.); Retos y realidades de la adaptación
al cambio climático: perspectiva técnico-jurídica, 2013.

33.

ROMÁN MARTÍN, L.., “Los derechos de los pueblos indígenas en las constituciones de Bolivia y Ecuador” en PIGRAU SOLÉ,
A. (Ed,), Pueblos indígenas, diversidad cultural y justícia ambiental. Un estudio de las nuevas constituciones de Bolivia y
Ecuador, Tirant lo blanch, Valencia, 2013. ISBN: V-1865-2013. pp. 333-369.

34.

TELLO. E. – PIGRAU, A. – GARCIA, M., “Sostenibilidad y descentralización en las políticas locales de energía”, en Ramon
Canal (Ed.), Ciudades y pueblos que puedan durar. Políticas locales para una nueva época, Icaria editorial, Barcelona, 2013,
pp. 29-43. ISBN: 978-84-9888-405-0.

35.

VILLAVICENCIO, C., P., “La sociedad civil y la Adaptación al cambio climático: A propósito de la adaptación comunitaria”, en
BORRÀS S. (dir.), Retos y realidades de la adaptación al cambio climático, Thomson Aranzadi, Pamplona, España, 2013.

2.4.4 Articles en revistes científiques indexades
1.

BAUCELLS LLADÓS, J., BENOît PETIT, “Possibilities and limits of environmental criminal protection Reflections on the Erika
and Prestige cases (or how an organized irresponsibility system carries on)”, InDret.. Juliol 2013.

2.

BAUCELLS I LLADÓS,N J. - HAVA GARCÍA, E. - MARQUÈS I BANQUÉ, M.,”Jurisprudencia general: Derecho penal”,
Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. 4, Núm. 1 (2013).

3.

BAUCELLS I LLADÓS,N J. - HAVA GARCÍA, E. - MARQUÈS I BANQUÉ, M.,”Jurisprudencia general: Derecho penal”,
Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. 4, Núm. 2 (2013).
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4.

BORRÀS PENTINAT, S., “Perspectiva del Derecho Internacional del Medio Ambiente”, en Revista Catalana de Dret
Ambiental, Vol. 4, Núm. 1 (2013), http://rcda.cedat.cat/index.php/rcda..

5.

BORRÀS PENTINAT, S., “Perspectiva del Derecho Internacional del Medio Ambiente”, en Revista Catalana de Dret
Ambiental, Vol. 4 Núm. 2 (2013), http://rcda.cedat.cat/index.php/rcda.

6.

BORRÀS PENTINAT, S., "El derecho a defender el medio ambiente::la protección de los defensores y defensoras
ambientales", en Derecho PUCP (Perú), N. 70, 2013, ISSN: 0251-3420, pp. 291-324.

7.

BORRAS PENTINAT, S., "La justicia climática: entre la tutela y la fiscalización de las responsabilidades", Anuario Mexicano
de Derecho Internacional, /volumen XIII, 2013, ISSN 1870-4654, http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/DerechoInternacional

8.

CAMPINS ERITJA, M., “The European Union and the North: Towards the Development of an EU Arctic Policy?”, Ocean
Yearbook 27; 2013, pp. 459 – 485. ISSN: 0191-8575; http://www.brill.com/ocean-yearbook-27

9.

CARDESA SALZMANN, A., "Jurisprudencia ambiental de la Unión Europea", Revista Catalana de Dret Ambiental, 2013, Vol.
4 Núm. 1, .

10.

CARDESA SALZMANN, A., "Jurisprudencia ambiental de la Unión Europea", Revista Catalana de Dret Ambiental, 2013, Vol.
4 Núm.2,.

11.

CASADO CASADO, L., “El acceso a la información ambiental en España: luces y sombras”, Revista Derecho PUCP, “Retos
del Derecho ambiental”, núm. 70, 2013, pp. 241-278. ISSN: 0251-3420 (imprès). ISSN: 2305-2546 (en línia).

12.

CASADO CASADO, L., FUENTES I GASÓ, J. R., “La inspección ambiental en la Directiva 2010/75/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, de emisiones industriales, y en la normativa española de transposición”, Revista
Vasca de Administración Pública, núm. 97, 2013, pp. 291-326.

13.

CASADO CASADO, L., "El Dret ambiental a Catalunya", Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 4, núm. 1, 2013.
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14.

CASADO CASADO, L., "El Dret ambiental a Catalunya", Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 4, núm. 2, 2013.

15.

DE LA VARGA PASTOR, A. “jurisprudencia general: derecho administrativo/ jurisprudència general: Dret administratiu”
Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 4, núm. 1, (2013). (www.rcda.cat).

16.

DE LA VARGA PASTOR, A. “jurisprudencia general: derecho administrativo/ jurisprudència general: Dret administratiu”
Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 4, núm. 2, (2013). (www.rcda.cat).

17.

FAUTH, G.; VILLAVICENCIO, C., P., “Una reflexión sobre los ‘nuevos’ derechos: perspectivas y desafíos en el siglo XXI”,
Revista Derecho PUCP. Retos del Derecho Ambiental, No. 70, 2013, pp. 279-289.

18.

GIFREU FONT, J,, "Un cambio de rumbo en las políticas de suelo y urbanísticas: la mudanza del urbanismo expansivo y el
redescubrimiento de la ciudad consolidada", Cuadernos de Derecho Local nº33, octubre 2013, pp. 30-54.

19.

JARIA MANZANO, J., "Si fuera solo una cuestión de fe... --- una crítica sobre el sentido y la utilidad del reconocimiento de
derechos a la naturaleza (en la Constitución del Ecuador)", Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política, vol. 4, núm. 1,
2013, pp. 43-86.

20.

JARIA MANZANO, J., "Jurisprudencia constitucional en materia de protección del medio ambiente", Revista Catalana de Dret
Ambiental, vol. 4, núm. 1, 2013: http://rcda.cedat.cat/, 72 pp.

21.

JARIA MANZANO, J., "Jurisprudencia constitucional en materia de protección del medio ambiente", Revista Catalana de Dret
Ambiental, vol. 4, núm. 2, 2013: http://rcda.cedat.cat/, 72 pp.

22.

PALLARES SERRANO, A., "Estudio sobre la necesidad de incorporar el criterio de la justa distribución de beneficios y cargas
ambientales en alguno de nuestros instrumentos ambientales trasversales", en Revista Vasca de Administración Pública,
núm. 97, sep-diciembre 2013, pp. 183-220.
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23.

PALLARÈS SERRANO, A., “Jurisprudencia ambiental en Cataluña”, Revista Catalana de Dret Ambiental, Volumen: 4 Número:
1 (2013).

24.

PALLARÈS SERRANO, A., “Jurisprudencia ambiental en Cataluña”, Revista Catalana de Dret Ambiental, Volumen: 4 Número:
2 (2013).

25.

PIGRAU, A., CARDESA-SALZMANN, A., “Acciones entrelazadas contra daños ambientales graves: el impacto de Shell en
Nigeria “ Derecho PUCP (Perú), nº70, 2013. ISSN: 2305-2546 (En línea) ISSN: 0251-3420 (Impreso), pp. 217-240.

2.4.5 Articles en altres revistes científiques
1.

CASADO CASADO, L., “Country Report: Spain. Contemporary Shifts in Sapin’s Environmental Regime”, en IUCN Academy of
Environmental Law, IUCNAEL e-Journal, issue 4, 2013 (http://www.iucnael.org/en/e-journal/current-issue-.html).

2.

GIFREU FONT, J., "Una breve reflexión sobre la planificación urbanística y el medio ambiente", a Revista Democracia y
Gobierno Local, núm. 21, 2013, pp. 8-10.

3.

LOZANO CUTANDA B.: “Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral: las diez reformas clave de la ley
de costas”, Diario La Ley, ISSN 1138-9907, Nº 8096, 2013.

4.

LOZANO CUTANDA B.: “Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental: las 10 reformas clave”, Diario La Ley, ISSN 1138-9907, Nº
8188, 2013.

5.

PIGRAU SOLÉ, A,, El impacto ambiental y social de las operaciones de Shell en Nigeria”, Institut Català Internacional per la
Pau, Revista Por la Paz / Peace in Progress, nº 18, noviembre 2013 (también en versión catalana e inglesa).. Disponible [en
línea] en http://www.icip-perlapau.cat/revista-cas/numero-18-noviembre-2013/
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2.4.6 Altres publicacions
1.

CASADO CASADO L., Recensió del llibre de Aitana de la Varga Pastor, El nuevo régimen jurídico de los suelos
contaminados, Revista de Administración Pública, núm. 190, 2013, pp. 468-471. ISSN: 0034-7639.

2.

CASADO CASADO L., Recensió del llibre de Judith Gifreu i Font, L’ordenació urbanística a Catalunya, Revista de
Administración Pública, núm. 191, 2013, pp. 521-525. ISSN: 0034-7639.

3.

PIGRAU SOLÉ, A., Preface: Constructing a Research Network on “Companies, conflicts and human rights”, ICIP Research 01
/ Companies in Conflict Situations. Building a Research Network on Bussiness, Conflicts and Human Rights, ICIP, 2013, pp. 56.

4.

A. PIGRAU, S. BORRÀS, A. CARDESA-SALZMANN & J. JARIA I MANZANO, 2013. International Law and Ecological Debt.
International

Claims,

Debates

and

Struggles

for

Environmental

Justice.

EJOLT

Report

No.

11,

128

p.

http://www.ejolt.org/2014/01/international-law-and-ecological-debt/
5.

RICARTE LOPES, T., Recensión : ALEMAR, Aguinaldo, Direito e ambientalismo: fundamentos para o estudo do direito
ambiental. Arraes Editores, Belo Horizonte, 2013, 189 pp. Revista Catalana de Dret Ambiental. Vol. IV Núm. 2 (2013).

6.

SAN LUCAS, M., Recensión: MARTIN, Pamela L., Oil in the Soil. The Politics of Paying to Preserve the Amazon. Rowman &
Littlefield Publishers, Inc., Maryland, 2011, 147 pp. Revista Catalana de Dret Ambiental. Vol. IV Núm. 1 (2013): 1-5.

7.

VILASECA BOIXAREU, I., Recensió: POMADE, Adélie, La Société Civile et le droit de l'environnement. Contribution à la
réflexion sur les sources et la validité des normes juridiques, Lextenso, DL, París, 2010, 716 pp. Revista Catalana de Dret
Ambiental. Vol. IV Núm. 2 (2013).
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8.

VILASECA, I. Crònica: Seminari sobre participació ciutadana en el món local. Bloc de la Revista Catalana de Dret Públic, 18
gener 2013. Enllaç: http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/eapc-rcdp/page/5/

9.

VILASECA, I. Nota bibliogràfica: “Revista de Derecho Ambiental. Doctrina, jurisprudencia, legislación y práctica.
Octubre/Desembre 2012, numéro spécial sur le Sommet Rio+20. Conférence des Nations Unies sur le développement
durable”. Revue Jurdique de l'Environnement 3/2013.

10.

VILASECA, I. Nota bibliográfica: “Revue du Centre d'Étude du Droit de l'Urbanisme de l'Aménagement du Territoire et de
l'Environnement (RevCEDOUA) (numéro 28, 2/2011; numéro 29, 1/2012; numéro 30, 2/2012)”. Revue Juridique de
l'Environnement 3/2013.

2.5. Tesis doctorals

•

El dia 13 de setembre de 2013 es va dur a terme la lectura de la Tesi doctoral de la Sra. Paola Milenka Villavicencio Calzadilla
titulada "El mecanismo para un desarrollo limpio del Protocolo de Kioto: consideraciones sobre su contribución al desarrollo
sostenible", dirigida per la Dra. Susana Borràs Pentinat.

•

El dia 7 d’octubre de 2013 es va dur a terme la lectura de la Tesi doctoral de la Sra. Carolina L. Riquelme Salazar titulada “Los
mercados del agua en Chile y España: Un estudio de Derecho Comparado”, dirigida per la Dra. Lucía Casado Casado.

•

El dia 22 de novembre de 2013 es va dur a terme la lectura de la Tesi doctoral del Sr. Francisco José Montoya Font, titulada
“Propuesta de metodologia para la determinación del límite interior del dominio público marítimo terrestre en algunos supuestos",
co-dirigida pel Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó.
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•

El dia 17 de desembre de 2013 es va dur a terme la lectura de la Tesi doctoral de la Sra. Marina Rodríguez.Beas, titulada “El
comercio y el ordenamiento jurídico español: el urbanismo comercial y la sostenibilidad urbana", co-dirigida pel Dr. Josep Ramon
Fuentes Gasó i la Dra. Judith Gifreu Font.

2.6. Quaderns de Dret Ambiental
El Grup de recerca i els Estudis en Dret Ambiental de la URV l’any 2005 va decidir iniciar, amb el patrocini de 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.

67

•

Quadern número 2: “ La contaminació lumínica a Catalunya”, especial referencia als municipis, Isabel Junquera i Muriana

Publicacions URV, ISBN : 978-84-8424-099-0.
•

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

410-9.
•

Quadern número 4:

“El derecho ambiental como instrumento de gestión del riesgo tecnológico”, Paula Cerski Lavratti.

Publicacions URV, ISBN 978-84-8424-176-8, 2011. 2011.
•

Quadern número 5: “La investigación e ‘imputación policial’ en los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”,

Pedro Fernández Sánchez, Publicacions URV, ISBN 978-84-8424-193-5, 2011.
•

Quadern número 6: “Marc jurídic de l’estalvi d’aigua. Especial referència a l’àmbit local”, Jordi Recordà Cos. Publicacions URV,

ISBN: 978-84-8424-226-0.
En aquests moments tenim 3 quaderns nous pendents de publicació:
•“La regulació dels serveis ambientals dels ecosistemes a Catalunya: Anàlisi d’eines i metodologies, Joan Pons Solé.
•“El règim jurídic aplicable als incendis forestals. Especial referència a la responsabilitat patrimonial de l'administració”, Marta Aguilera
Sánchez
•“La funció social en el marc de la política forestal a Catalunya. La recol!lecció de bolets com una activitat vinculada a la funció social del
bosc
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El dia 15 d’abril de 2013 es va fer la presentació del llibre “Marc jurídic de l’estalvi d’aigua. Especial referència a l’àmbit local”. Hi van
participar l’autor, Sr. Jordi Recordà Cos, el Dr. Pablo Herraéz Vilas, Director de l’Assessoria Jurídica de l’Agència Catalana de l’Aigua,
de la Generalitat de Catalunya, el Dr. Francesc Xavier Farriol Roigés, Primer Tinent d'Alcalde i Regidor d'Hisenda i Promoció Econòmica
de l'Ajuntament de Vila-seca i la Dra. Lucía Casado Casado, Professora Titular de Dret Administratiu de la URV.
2.7. Revista Catalana de Dret Ambiental
Després de la realització d’un estudi de viabilitat i com a conseqüència de les converses iniciades el 2008, a través de la Subdirecció
General d’Informació i Educació Ambiental, es va arribat a un acord amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat,
a través del qual la URV i l’esmentat Departament coeditarien una nova publicació científica: la Revista Catalana de Dret Ambiental. El
corresponent conveni es va signar amb data 25 de febrer de 2010. El 9 de novembre de 2010 es va signar una Addenda que modifica
alguns aspectes del Conveni de col!laboració.
El 30 de setembre de 2009 es va constituir el Consell de Redacció de la revista. En formen part 41 persones, tots ells acadèmics o
advocats experts en dret ambiental. Hi són representades 18 universitats: Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Almería,
Universidad de Cádiz, Universidad de Castilla La Mancha, Universidad de Granada, Universidad de Murcia, Universidad Pública de
Navarra, Universidad de Valladolid, Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela, Universitat Autònoma de
Barcelona, Universitat d’Alacant, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Jaume I de Castelló,
Universitat Pompeu Fabra i Universitat Rovira i Virgili
Igualment s’ha format el Consell Assessor de la Revista, del que formen part prestigiosos experts, nacionals i estrangers.
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Aquesta publicació té la següent llicéncia Creative Commons Attribution 3.0 License.
L’ISSN és: 2014-038X. La seva web és: www.rcda.cat.
La revista té una periodicitat semestral, és electrònica i d’accés obert. Durant el 2013 s’han editat els números 1 i 2 de 2013.
Durant el 2011 s’ha sol.licitat la incorporació de la RCDA a diversos índexs de revistes científiques.
La RCDA ha estat inclosa en el directori de revistes d’accés obert DOAJ. També a Dialnet I també s’ha autoritzat el Portal VLEX (portal)
perquè publiqui la RCDA.
La RCDA ha estat també incorporada a DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias
Sociales y Jurídicas), del CSIC i l’ANECA (http://dice.cindoc.csic.es/revista.php?rev=2014-038X)
La RCDA ha estat també incorporada a LATINDEX-Catálogo i reuneix 35 dels 36 criteris de qualitat per a revistes electròniques
(http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=2&folio=20777)
Finalment, la RCDA ja està present a RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades) on es reconeix a la RCDA
l’acompliment de 18 criteris de qualitat de la CNEAI, sobre 19 possibles, i també 18 criteris de qualitat d’ANECA, sobre 21 possibles
(http://epuc.cchs.csic.es/resh/).
La RCDA serà incorporada a la nova edició de CARHUS+, segons comunicació de l’AGAUR, amb data 19 de juliol de 2013.
Es continuen les gestions per incorporar la RCDA a altres índexs i bases de dades.
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2.8. Assistència a Congressos i estades de recerca
El Sr. Daniel Iglesias va realitzar una estada de tres mesos al Heidelberg Institute for International Conflict (HIIK), Heidelberg, Alemanya,
entre desembre de 2012 i febrer de 2013.
La Sra. Lorena Martínez va realitzar una estada de recerca al Environmental Law Centre (ELC) of the International Union for
Conservation of Nature (IUCN), Bonn, Alemanya, entre octubre de 2012 i abril de 2013.
La Sra. Isabel Vilaseca Boixareu va realitzar una estada de recerca al Centre de recherches interdisciplinaires en droit de
l'environnement de l'aménagement et de l'urbanisme (CRIDEAU) - Centre International de Droit Comparé de l'Environnement (CIDCE),
Faculté de Droit et des Sciences Économiques, Université de Limoges, França. 14 /01/ 2013 a 14/05/ 2013.
La Sra. Malka Sanlucas va realitzar una estada de recerca al Environmental Law Centre (ELC) of the International Union for
Conservation of Nature (IUCN), Bonn, Alemanya, entre 1/09/2013 - 29/11/2013.
Durant l’any 2013 Sr. Daniel Iglesias va realitzar una estada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a l’Organización de
los Estados Americanos (OEA) Washington, D.C (EE.UU), des de setembre a desembre de 2013.
Assistència a Congressos:
!

CASADO CASADO, L., Seminari Internacional El acceso a la justicia de las víctimas de daños ambientales, dirigit pel Dr. Antoni
Pigrau Solé i organitzat pel Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) i l’Associació Interamericana per a la Defensa
de l’Ambient (AIDA) i realitzat a Tarragona els dies 9 i 10 de gener de 2013.

!

CASADO CASADO, L., VIII Congrés de l’Associació Espanyola de Professors de Dret Administratiu, organitzat per l’Associació
Espanyola de Professors de Dret Administratiu i la Universitat d’Alacant i realitzat a Alacant els dies 8 i 9 de febrer de 2013.
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!

CASADO CASADO, L., Seminario: 10 años de Directiva Marco del Agua en España, coordinat per la Dra. Isabel Caro-Patón
Carmona i organitzat per l’Institut de l’Aigua de la Universitat de Barcelona, realitzat a la Facultat de Dret de la Universitat de
Barcelona, el dia 18 d’abril de 2013.

!

CASADO CASADO, L., Curso de Verano “La ecologización del Mercado: Límites Jurídicos a las libertades económicas e incentivos
a la responsabilidad social”, realitzat del 3 al 5 de juliol de 2013, Facultat de Dret de la Universidad de A Coruña.

!

MARQUÈS BANQUÉ, M., “In Search for Environmental Justice”, 11th IUCN Academy of Environmental Law Colloquium – University
of Waikato, Hamilton, Nueva Zelanda, 24-28 de junio de 2013.

!

PIGRAU SOLÉ, A. “In Search for Environmental Justice”, 11th IUCN Academy of Environmental Law Colloquium – University of
Waikato, Hamilton, Nueva Zelanda, 24-28 de junio de 2013.

!

PIGRAU SOLÉ, A., XXV Jornadas ordinarias de la AEPDIRI: "La gobernanza del interés público global", Universitat Pompeu Fabra,
Barcelona, 19-20 de septiembre de 2013.

3. Transferència
3.1. Projectes o contractes finançats de transferència en l’àmbit del dret ambiental o en temes afins
•"ELABORACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIVISME I VIA PÚBLICA PER A L'AJUNTAMENT DE FIGARÓ-MONTMANY".
Investigador/a principal: Antoni Pigrau Solé. Entitat finançadora: Ajuntament de Figaró-Montmany. Duració: de

01/09/2012 fins a

30/04/2013.
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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
•PIGRAU SOLÉ, A, Programa de "Master en Estudios Internacionales", Departament de Dret i Economia Internacionals, Universitat de
Barcelona. Seminari: "La Conferencia Rio + 20: El futuro que queremos", 18 de febrer de 2013.
•PIGRAU SOLÉ, A, Participacíón en l’acte “El caso Sarayaku”. Casa Amèrica-Catalunya, Barcelona, 5 de març de 2013.
•PIGRAU SOLÉ, A, Participación en el curs Una Economia sense Política? Eines per a l’anàlisi crñitica de la situación actual: “Empreses
transnacionals, conflictes ambientals i accés a la justicia de les victimes”, FURV. Tarragona. 3 d’octubre de 2013.
•PIGRAU SOLÉ, A, Cicle de Conferències del Programa de PósGraduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Faculdade de Direito – UFRGS, Porto Alegre, Brasil, 22, 23 e 24 de outubro de 2013.
oSesión I – “Empresas transnacionales, daños ambientales graves y acceso a la justicia (i): Aspectos generales.”
oSesión II – “Empresas transnacionales, daños ambientales graves y acceso a la justicia (ii): Los casos de Shell en Nigeria y TexacoChevron en Ecuador”
oSesión III – “La represión de los crímenes más graves de trascendencia internacional. Especial referencia a la Corte Penal
Internacional.”
3.3. Clínica Jurídica Ambiental
La Clínica Jurídica Ambiental del CEDAT ha estat esmentada expressament com a pionera a Espanya, en la prestigiosa publicació The
Global Clinical Movement. Educating Lawyers for Social Justice, Francis S. Bloch (Ed), Oxford University Press, New York, 2011, en el
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capítol dedicat a ”The Bologna Process and the Future of Clinical Education in Europe”. Traducció al castellà: Bloch, Frank (ed.): El
Movimiento Global de Clínicas Jurídicas, Tirant lo blanch, València, 2013.
4. Cooperació
Presentació del documental “Cooperació al desenvolupament a la URV. Medi Ambient i Drets Humans a Equador”
El 19 de desembre de 2013 va tenir lloc la presentació del documental “ Cooperació al desenvolupament a la URV . Medi Ambient i
Drets Humans a Equador” . Hi van participar Miquel Carrillo, director del documental; Susana Borràs, professora de Dret a la URV i
participant en el projecte; Beatriz Felipe, estudiant participant en el projecte; Carlos Alcalde, coordinador de Enginyeria Sense Fronteres
(ESF) a Tarragona i Marina Vidal, tècnica de Cooperació de l'Ajuntament de Tarragona. Va moderar l’acte Joan Fuster , tècnic del
Centre de Cooperació al Desenvolupament 'URV Solidària'. També es va presentar l'exposició "Paradís verd, futur negre?" dissenyada
per estudiants del CEDAT participants en el projecte.
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•ANNEX I
REGLAMENT DEL CENTRE D’ESTUDIS DE DRET AMBIENTAL DE TARRAGONA ALCALDE PERE LLORET, DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I
VIRGILI
Preàmbul
El Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) és un projecte que implica l’Ajuntament de Tarragona, l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de
Tarragona (EMATSA), l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) i la Universitat Rovira i Virgili (URV). El 23 de maig de 2007 es va signar el Conveni
de creació d’un Centre que té com a finalitats l’organització d’activitats de formació, de recerca, de transferència de coneixements i de sensibilització i creació
d’opinió en el camp del dret ambiental. El Centre, que s’integra en l’estructura de la Universitat Rovira i Virgili duu el nom d’Alcalde Pere Lloret, com a reconegut
jurista i alcalde tarragoní que fou, a fi de reconèixer la seva defensa dels principis democràtics i dels valors humans en el govern de la ciutat de Tarragona. Els
objectius del CEDAT són la generació i la socialització del coneixement en l’àmbit del dret ambiental.
Per això i a proposta dels investigadors implicats, el Consell de Govern en sessió de juliol de 2008 va aprovar iniciar el procés de constitució del CEDAT com a
centre de recerca de la URV. Aquest procés culmina amb l‘aprovació del Pla estratègic i el Reglament del CEDAT, formalitzats en el Consell de Govern, en sessió
de 30 d’abril de 2009.
L'Article 127.1 de l'Estatut de la URV disposa que “La Universitat pot crear, en els àmbits que consideri apropiats, altres centres dedicats a la investigació, sens
perjudici dels instituts universitaris de recerca.” I l'apartat 2 del mateix Article diu que “Aquests centres poden ser: a) Propis de la Universitat Rovira i Virgili. b)
Compartits, amb la participació d’una universitat o més d’una, soles o amb altres entitats públiques o privades, mitjançant un conveni o altres formes de cooperació.
c) Vinculats a la Universitat Rovira i Virgili, mitjançant un conveni, quan la titularitat és d’una altra entitat pública o privada, incloses les empreses de base científica,
tecnològica o artística que hagin sorgit de l’activitat universitària.” En aquest marc, el CEDAT és un Centre compartit entre la URV i altres entitats, creat mitjançant
un Conveni, a l’empara de l'article 127 de l'Estatut de la URV, en la modalitat prevista en l'apartat 2.b. El CEDAT té doncs el reconeixement com a centre de
recerca de la Universitat Rovira i Virgili.
Des del punt de vista de l’estructura administrativa, el CEDAT queda sota el paraigües del Departament de Dret Públic.
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D’acord amb les normes aplicables, els Instituts i Centres de Recerca propis de la URV han de dotar-se d’un Reglament de funcionament intern.
Capítol I. Disposicions generals
Article 1 - Denominació i règim jurídic
1- El Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona Alcalde Pere Lloret (CEDAT) és una estructura de recerca pròpia de la URV d’acord amb allò que preveu
l’article 127.2.b de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili. Es configura com un centre virtual que no modifica l’adscripció del personal docent i investigador o el
personal d’administració i serveis als departaments.
2- El CEDAT es regeix:
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;
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b) Participar en l’organització i impartir estudis de postgrau, doctorat i altres cursos d’especialització i d’actualització professional en l’àmbit de les seves
competències d’acord amb la normativa vigent.
c) Dur a terme treballs científics i tècnics i canalitzar la transferència dels resultats a persones físiques i entitats públiques o privades en el marc de la legislació
vigent, amb especial atenció a les qüestions d’interès per a la ciutat de Tarragona i el Camp de Tarragona.
d) Desenvolupar activitats de divulgació científica i de prestació de serveis pro bono en l’àmbit del dret ambiental, mitjançant la formació, l’elaboració d’estudis o
l’assessorament
Article 3 – Composició i recursos
1.

El CEDAT podrà comptar amb els recursos humans, materials i de gestió assignats pels departaments als grups de recerca que l’integren, així com

investigadors externs quan col!laborin activament en les activitats del CEDAT.

2. En el moment de constitució del CEDAT, s’hi integren les persones que es relacionen en la disposició addicional.
3. La vinculació de nous membres al Centre, a proposta del director o la directora, ha de ser acordada pel Consell de Direcció.
4. En el cas dels investigadors, per poder ser membre del Centre, un investigador ha d’acreditar, en els darrers 5 anys, una producció equivalent a la que atorga la
qualificació d’investigador actiu a la URV.
5. Es poden vincular temporalment al CEDAT persones procedents d’altres universitats i/o institucions públiques o privades mitjançant un conveni de col!laboració
que ha de definir les persones que es vinculin, la durada i, les condicions de la seva vinculació.
6. La desvinculació de membres del Centre a proposta del director o la directora o de la persona interessada, ha de ser acordada pel Consell de Direcció del
Centre.
7. El director o la directora ha de mantenir actualitzada la relació dels membres del CEDAT.
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Capítol II. Organització
Article 4 – Estructura del CEDAT
1- El CEDAT té els òrgans de govern i gestió següents:
a) el Director o Directora,
b) el Consell de Direcció,
c) la Comissió de Seguiment
2. El CEDAT té un Consell Assessor.
Article 5 - El director o la directora del CEDAT
1. El director o la directora del CEDAT és proposat o proposada de comú acord per les parts en el Conveni, mitjançant la Comissió de Seguiment, entre els
professors i professores del Departament de Dret Públic de la URV, a proposta del Consell de Direcció.
2- El director o la directora és nomenat o nomenada pel rector o rectora de la URV, per un mandat de tres anys, renovable per períodes d’igual durada. El director o
la directora pot ser cessat o cessada en qualsevol moment pel rector o la rectora de la URV, a proposta de les Parts en el conveni de creació a través de la
Comissió de Seguiment.
3- Són funcions del director o la directora:
a) Representar el Centre, dirigir-lo i realitzar la gestió ordinària.
b) proposar als òrgans competents la contractació dels recursos humans propis;
d) desenvolupar el programa d’accions aprovat pel Consell de Direcció;
e) signar els contractes programes que es puguin establir entre el Centre de Recerca i la URV;
f) convocar i presidir les reunions del Consell de Direcció;
g) autoritzar les despeses del CEDAT,
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h) trametre anualment al vicerector competent les modificacions que s’hagin pogut produir en la relació dels membres del CEDAT;
i) totes les altres funcions que li atribueixi aquest Reglament i aquelles altres relatives a la direcció de la gestió ordinària del CEDAT que aquest Reglament no
atribueixi al Consell de Direcció.
4. Quan el volum d’activitat del Centre ho requereixi el director o la directora podrà designar un coordinador o coordinadora que l’assisteixi en la gestió de les
activitats del CEDAT.
Article 6 - El Consell de Direcció
1- El Consell de Direcció, presidit pel director o la directora, està format per un nombre no inferior a set investigadors amb grau de doctor, entre els investigadors de
la URV vinculats al CEDAT, un representant dels investigadors en formació que desenvolupin la seva activitat de recerca al CEDAT i un membre del personal
tècnic de suport vinculat al CEDAT. Tots ells són designats pel director o directora.
2. El membre del personal tècnic de suport farà les funcions de secretari o secretària encarregat/ada d’elaborar les actes de les reunions del Consell de Direcció.
3. Són competències del Consell de Direcció:
a) elaborar i garantir el desenvolupament del pla estratègic del CEDAT, així com la seva revisió;
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.
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4- Les convocatòries s’han de fer per escrit, amb l’ordre del dia corresponent, amb una antelació mínima de quaranta vuit hores. No es poden prendre acords vàlids
respecte de nous assumptes no inclosos en l’ordre del dia, llevat que a la reunió hi siguin presents tots els membres del Consell i s’aprovi la seva inclusió amb el
vot favorable de la majoria.
5- Per a la vàlida constitució del Consell de Direcció en primera convocatòria és necessària, com a mínim, la presència de la meitat més un dels membres del
Consell, a més a més de la del president o presidenta i del secretari o secretària, o les persones que els substitueixin. En segona convocatòria, que es realitzarà
mitja hora després de la primera, el Consell de Direcció quedarà vàlidament constituït si hi són presents, a més a més del president o presidenta i del secretari o
secretària o les persones que els substitueixin, un terç dels seus membres. Els acords seran adoptats per majoria simple dels membres que es trobin presents en
el moment de la votació. En supòsits d'empat, el vot del director té valor diriment.
6- Per a l'adopció d'acords sobre la modificació del Reglament, l'aprovació del pressupost i de la memòria caldrà el vot favorable de la majoria absoluta dels
membres del Consell.
Article 7 – La Comissió de Seguiment
1- La Comissió de Seguiment del CEDAT està formada per vuit persones; quatre en representació de la URV i quatre més, en representació de les altres parts en
el Conveni de creació, d’acord amb el que estableix el mateix Conveni.
2- La Comissió de Seguiment ha de vetllar per l’acompliment del Conveni de creació del CEDAT i fer el seguiment de les activitats del CEDAT mitjançant la
memòria anual i el programa d’activitats. Es reuneix, com a mínim, una vegada a l’any.
3. El rector de la URV convoca les reunions de la Comissió. El rector de la URV i l’Alcalde de Tarragona, o les persones a qui designin comparteixen la presidència
de la Comissió.
Article 8: El Consell Assessor
El Consell Assessor del CEDAT està format per experts reconeguts en l’àmbit jurídic i/o ambiental, proposats pel Director o la Directora, d’acord amb les parts en el
Conveni de creació del CEDAT.
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El/la Director/a pot sotmetre a la consideració del Consell Assessor les qüestions que consideri oportunes.
Capítol III. Règim econòmic
Article 9 - Gestió econòmica
1. Les despeses del Centre de Recerca han de ser autoritzades pel seu director o directora.
2. La gestió econòmica depèn directament del CEDAT i a efectes administratius es du a terme des del Departament de Dret Públic.
3. Tots els projectes de recerca o de transferència relatius al dret ambiental en que el responsable o Investigador Principal sigui un membre del Centre vinculat a la
URV, es gestionaran al CEDAT des del Departament de Dret Públic.
4. La part d’overheads corresponent a Departaments de projectes de recerca i transferència obtinguts pel CEDAT seran distribuïts entre els departaments
participants en el projecte de manera proporcional al nombre d’investigadors de cadascun dels departaments.
Article 10 - Drets de propietat intel!lectual i/o industrial
1- Les patents, models d’utilitat, creacions intel!lectuals o qualsevol altre tipus de drets derivats de l’activitat desenvolupada pels membres del CEDAT vinculats a la
URV en l´àmbit del dret ambiental són de titularitat de la URV. En tot cas, aquest fet no afectarà a la condició d’autors.
2- En totes les publicacions, documents i materials que es generin amb motiu de l’activitat del Centre i en la participació en conferències, cursos o congressos, en
l’àmbit del dret ambiental, els investigadors de la URV han d’identificar la pertinença al CEDAT, al Departament al qual pertanyen i a la URV.
Disposició addicional
A l’entrada en vigor d’aquest Reglament resten vinculades al CEDAT les persones següents:
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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 formació

1.

Sra. Aitana de la Varga Pastor
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2.

Sr. Oliver Klein, Becari

3.

Sr. Alberto Olivares, Becari

Personal tècnic de suport

1.

Sra. Mercè Figueras Saludes

Investigadors externs a la URV
Universitat de Barcelona

1.

Dra. Mar Campins Eritja.

2.

Sra. Neus Oliveras Jané (URV en comissió de serveis a la UB)

Universidad del País Vasco

3.

Dra. Blanca Lozano Cutanda

Universitat Autònoma de Barcelona

4.

Dr. Joan Baucells Lladós (URV en comissió de serveis a la UAB)

5.

Dra. Judith Gifreu Font

6.

Dra. Marta Franch Seguer

7.

Dra. Isabel Pont Castejón

Universitat Jaume I de Castelló

8.

Dr. José Luís Blasco Díaz

Universidad de Granada

9.

Dra. Teresa Fajardo del Castillo

Universidad de Cádiz

10.

Dra. Esther Hava García

Universidade de Santiago de Compostela
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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

1.

GARCÍA AÑÓN, J. (coord.), RUIZ SANZ, M. (coord.), Discriminación racial y ètnica. Balance de la aplicación y eficacia de las garantías normativas, Universidad de
Valencia, Valencia, 2013. ISBN: 978-84-370-9025-2

2. Monografies

1.

SANTIAGO J. CASTELLÁ, ANTONIO COMÍN, JOANA ORTEGA-RAYA Y JOFFRE VILLANUEVA, ¿Qué hacemos por una sociedad laica?, Editorial AKAL, .Madrid,
2013. ISBN 978-84-460-3779-8

2.

HAVA GARCÍA, E., El tipo de injusto del delito imprudente. Un análisis de sus elementos orientado a la práctica, Ed. Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, Argentina, 2013.
ISBN 978-987-30-0360-8.

3.

QUINTERO OLIVARES, G., Materiales Didácticos , Universitat Oberta de Catalunya, Derecho penal Parte especial y Derecho penal económico, 2013

4.

VENCE DEZA,X., TURNES, A., NOGUEIRA, A., An alternative economic governance for the European Union, Centre Mauritzs Coppieters, Brussels, 2013.

3. Capítols de Llibre
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1.

BAUCELLS LLADÓS, J., “Desordenes públicos”, en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J. (Dir.), Estudio Crítico Sobre el Anteproyecto de Reforma Penal de 2012, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2013, pp. 975-983. ISBN 9788490338759.

2.

DE VICENTE MARTÍNEZ, R.; BAUCELLS LLADÓS, J., BRAGE CENDÁN, S.B., “Deito de hurto” en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J. (Dir.), Estudio Crítico Sobre el
Anteproyecto de Reforma Penal de 2012, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 717-725. ISBN 9788490338759.

3.

BAUCELLS LLADÓS, J., "El delito publicitario" en GARCIA ARAN (Dir) Prevención y sanción de la delincuencia económica. Tirant lo blanch. Valencia, 2013 (en prensa)

4.

BAUCELLS LLADÓS, J., "Las penas para la delincuencia económica en derecho español" en GARCIA ARAN (Dir) Prevención y sanción de la delincuencia económica.
Tirant lo blanch. Valencia, 2013 (en prensa)

5.

CASADO CASADO, L., “La ejecución forzosa de los actos administrativos”, en FUENTES I GASÓ, J. R., GIFREU FONT, J. (dirs.), Esquemas de procedimiento
administrativo. Tomo IX, 2ª edició, Tirant lo Blanch, 2013, pp. 87-101. ISBN: 978-84-9033-288-7.

6.

CASADO CASADO, L., “Los procedimientos de expropiación forzosa”, en FUENTES I GASÓ, J. R., GIFREU FONT, J. (dirs.), Esquemas de procedimiento
administrativo. Tomo IX, 2ª edició, Tirant lo Blanch, 2013, pp. 125-147. ISBN: 978-84-9033-288-7.

7.

CASADO CASADO, L., “Recopilación y documentación de asuntos tramitados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en casos relacionados con la
discriminación por motivos raciales, étnicos o por razón de nacionalidad”, en GARCÍA AÑÓN, J. y RUIZ SANZ, M. (eds.), Discriminación racial y étnica. Balance de la
aplicación y eficacia de las garantías normativas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 57-148. ISBN: 978-84-370-9025-2/ 978-84-9004-606-7. Dipòsit Legal: V-33522012.

8.

FRANCH SAGUER, M. - TORRELLES TORRELLES, J. “The Implementation of the Services Directive in Spain”, en The Implementation of the EU Services Directive Transposition, Problems and Strategies; Ulrich Stelkens - Wolfgang Weiß - Michael Mirschberger (Eds.) , T.M.C. ASSER PRESS, The Hague. ISBN: 978-90-6704839-2; (en premsa).

9.

GALIANA SAURA, A., "Propuestas de desarrollo de la legislación antidiscriminatoria racial en España a partir de las observacions de organismos internacionales", en en
GARCÍA AÑÓN, J. y RUIZ SANZ, M. (eds.), Discriminación racial y étnica. Balance de la aplicación y eficacia de las garantías normativas, Tirant lo Blanch, Valencia,
2013, pp. 149-196. ISBN: 978-84-370-9025-2/ 978-84-9004-606-7.

10.

GALIANA SAURA, A., "La flexibilización del Derecho y su repercusión en la formación de los juristas", en VV.AA., GARCÍA AÑÓN, J. (ed.), Transformaciones en la
docencia y el aprendizaje del Derecho. Actas del Quinto Congreso Nacional de Docencia en Ciencias Jurídicas. Valencia, 11-13 de septiembre de 2013. Unitat
d'innovació educativa, Universitat de València, 2013, ISBN: 978-84-695-8300-5.
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11.

JARIA MANZANO, J., "Cultural Diversity, Human Rights and Democratic Process: A Case of Limits", Alberto LÓPEZ BASAGUREN, Leire ESCAJEDO SAN EPIFANIO,
The Ways of Federalism in Western Countries and the Horizons of Territorial Autonomy in Spain (2), Springer, Heidelberg / Nova York / Dordrecht / Londres, 2013, pp.
521-533.

12.

PALLARES SERRANO, A., ”La instrucción en el procedimiento administrativo”, en Esquemas de Procedimiento Administrativo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, Tomo
IX, pp. 149-163. ISBN: 978-84-9033-288-7.

13.

PALLARES SERRANO, A., ”Los procedimientos del régimen de subvenciones”, en Esquemas de Procedimiento Administrativo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, Tomo
IX, pp.31-41. ISBN: 978-84-9033-288-7.

14.

PIGRAU SOLÉ A., “Colombia: La investigación pendiente de la Corte Penal Internacional”, en Cástor Díaz Barrado - Carlos R. Fernández Liesa - José Luis RodríguezVillasante (Directores), Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. Reflexiones sobre el Conflicto Colombiano. Civitas - Thomson Reuters, 2013,
Pamplona; ISBN: 978-84-470-4601-0; pp. 655-690.

15.

PIGRAU SOLÉ A., “Colombia: La investigación pendiente de la Corte Penal Internacional”, en Cástor Díaz Barrado - Carlos R. Fernández Liesa - José Luis RodríguezVillasante (Coordinadores), Doce miradas del conflicto colombiano, Coleccion Electrónica, Instituto de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria, Nº 2,
Año 2013. Madrid; pp. 221-248. ISBN: 978-84-695-8064-6. Disponible en http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/17217.

16.

QUINTERO OLIVARES, G., “Sobre la mediación y la conciliación en el sistema penal español: situación y perspectiva de futuro”, en Violencia de género, justicia
restaurativa y mediación, Directora: Castillejo Manzanares, Raquel; Coordinadora: Catalina Benavente, Mª Ángeles; ISBN: 9788481263770, La Ley Actualidad, Madrid.
España (en prensa).

17.

QUINTERO OLIVARES, G., “Problemas de la dimensión internacional de la lucha contra la corrupción” en Libro homenaje al prof. Luis Rodríguez Ramos / coord. por
Francisco Javier Alvarez García, Miguel Angel Cobos Gómez de Linares, Pilar Gómez Pavón, Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, Amparo Martínez Guerra, 2013, ISBN
9788490049518 , págs. 1083-1106.

18.

QUINTERO OLIVARES, G., “El concepto legal de violencia de género y sus límites”, en Violencia de género y justicia / coord. por Cristina Alonso Salgado; Raquel
Castillejo Manzanares (dir.), 2013, ISBN 9788415876014, págs. 323-335.

19.

RUIZ SANZ, M., “Contradiciones argumentales sobre la discriminación étnica y racial: el caso de la pensión de viudedad ante la boda gitana”, en GARCÍA AÑÓN, J. y
RUIZ SANZ, M. (eds.), Discriminación racial y étnica. Balance de la aplicación y eficacia de las garantías normativas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 317-358.
ISBN: 978-84-370-9025-2/ 978-84-9004-606-7.
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20.

RUIZ SANZ, M., Introducción (coautoría con J. García Añón), al libro Discriminaciónracial y étnica: : balance de la aplicación y eficacia de las garantíasnormativas
(García Añón J.; Ruiz Sanz, M., eds.), Tirant lo blanch(colección Derechos Humanos), Valencia, 2013, pp. 17-21 (ISBN:978-84-02370-9025-2 y 978-84-9004-606-7.

4. Articles en revistes científiques indexades

1.

AMOEDO SOUTO,C.; NOGUEIRA LÓPEZ, A, “Regateando hacia la excelencia. Tasa de reposición de efectivos y universidades públicas”, en Revista Española de
Derecho Administrativo, nº157/2013, p. 249-281.

2.

BAUCELLS LLADÓS, "Las penas previstas para la persona jurídica en el código penal español. Un análisis crítico" en Estudios penales y criminológicos. vol. XXXIII
(2013). ISSN 1137-7550: pp. 175-218.

3.

MERINO SANCHO, V., “Implications of the debate on irregular migration in the European and Spanish asylum regime [Implicaciones del debate sobre la migración irregular en
el régimen de asilo de Europa y España]”, Migraciones Internacionales, Vol. 7

4.

Número: 2; pp. 101-125

2013, México. ISSN: 1665-8906.

QUINTERO OLIVARES, G., “La responsabilidad penal de los partidos políticos como personas jurídicas”, Actualidad jurídica Aranzadi, ISSN 1132-0257, Nº 859, 2013.

5. Articles en altres revistes científiques

1.

LOZANO CUTANDA B; VÁZQUEZ COBOS, C.: “Anteproyecto de ley de unidad de mercado: hacia una licencia comercial única para actividades y productos”, Diario La Ley,
ISSN 1138-9907, Nº 8017, 2013.

2.

LOZANO CUTANDA B.: “Un simple oficio de la Administración sin procedimiento previo no sirve para enervar la vía de hecho”, Diario La Ley, ISSN 1138-9907, Nº 8034, 2013.

3.

LOZANO CUTANDA B.: “Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio minorista y de determinados servicios”, Revista CESCO de
Derecho de Consumo, ISSN-e 2254-2582, Nº. 5, 2013, págs. 210-213.

4.

LOZANO CUTANDA B; VÁZQUEZ COBOS, C: “Anteproyecto de ley de unidad de mercado: hacia una licencia comercial única para actividades y productos”, Revista CESCO
de Derecho de Consumo, ISSN-e 2254-2582, Nº. 5, 2013, págs. 255-261.

5.

PIGRAU SOLÉ, A., Correspondents’ Reports, “Spain”, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 15, 2012,T.M.C. Asser Instituut, The Netherlands, 2013.
Disponible [en línea] en http://www.asser.nl/upload/documents/20130621T013656-Spain%20YIHL%2015%202012.pdf
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6.

QUINTERO OLIVARES, G., “Sobre la crisis y evolución de la teoría de la participación”, Revista Peruana de Ciencias Penales, en prensa.

7.

QUINTERO OLIVARES, G. “La situación social, la irrupción del positivismo naturalista y la vuelta al pasado”, En prensa en Holística Jurídica, publicación adscrita a la
Facultad de Derecho de la Universidad San Buenaventura, Medellín (Colombia) en prensa

6. Altres publicacions

1.

LOZANO CUTANDA, B., Recensión al libro "La fundación, ¿una casa sin dueño?", de Juan-Cruz Alli Turrillas. Civitas. Revista española de derecho administrativo, ISSN
0210-8461, Nº 157, 2013, págs. 285-288.

2.

PIGRAU SOLÉ, A., Recensión de: MARÍA JOSÉ CERVELL HORTAL, Genocidio, responsabilidad internacional e inmunidad de los jefes de Estado, Iustel, Madrid, 2013,
272 págs. ISBN: 978-84-9890-220-4. Anuario Español de Derecho Internacional (en prensa).

ANNEX III
ALTRES PROJECTES DE RECERCA AMB PARTICIPACIÓ D’INVESTIGADORS DEL CEDAT
Projectes vigents durant el 2013

•

Mòdul Jean Monnet "European Integration and Gender" del Jean Monnet Programme-Key Activity 1,l Lifelong Learning Programme. Education,
Audiovisual and Culture Executive Agency (2011-2014). 200698-LLP-1-2011-ES-AJM-MO Coordinadora: Laura Román Martín.
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•

Comissió Europea. “Gender Violence: protocols for the protection of victims and efectiveness of protection orders. Towards an efficient implementation of
Directives 2011/99/EU”. JUST / 2012/ DAP / AG 3531. Investigadora principal: Laura Román. Hi participen la Sra. Neus Oliveras, el Dr. Victor Manuel
Merina, i la Dra. Núria Torres. Període: 1 de gener de 2013 a 1 de gener de 2015.

•

“El procedimiento electoral ante las nuevas tecnologías: el voto electrónico”, Ministerio de Ciencia e Innovación (DER2010-16741), 2011-2013;
Investigador responsable: Jordi Barrat Esteve.

•

Ministerio de Ciencia e Innovación. El papel de las agencias de calificación crediticia entre regulación pública y mercados financieros. CAS12/00221.
01/02/2013 hasta 31/07/2013. Investigador/a principal: Dr. Endrius Cocciolo.

•

“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 participen la Dra. Mar Campins Eritja i la Dra. Laura Huici Sancho.

•

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.

•

Projecte "Prevención y sanción de la delincuencia económica". Projecte de recerca dirigit per la Dra. Mercedes García Arán (Universitat Autònoma de
Barcelona) i finançat pel Ministeri de Ciència i Investigació [DER2010-18688]. Del 2010 al 2013. Hi participa el Dr. Joan Baucells Lladós.

•

“Derecho Administrativo, transparencia e intervención económica: hacia un nuevo modelo de Administración Pública”. Ministerio de Ciencia e Innovación.
Desde 01/01/2011 Hasta 31/12/2013. Investigador principal: Ricardo García Macho. Hi participa José Luís Blasco Díaz.

•

“Desafios regulatorios del derecho internacional y europeo ante los avances de las ciencias de la vida y la biotecnología moderna”
Entidad de realización: Universitat de Barcelona.
Investigador/es responsable/es: Xavier Pons Rafols
Número de investigadores/as.: Ministerio de Economía y Competitividad. Ref. DER2012-36793. Período: 2013-2015. Hi participa la Dra. Mar Campins
Eritja.

•

Proyecto DER2012-35997- C03-01: "Estudio jurídico-criminológico del uso de las defensas policiales y de las técnicas de intervención policial". Universidad
de Cádiz, Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología. Hi participa la Dra. Esther Hava
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•

“El ejercicio de las competencias comunitarias entre la Unión Europea y sus Estados Miembros: técnicas jurídicas de coordinación”. Ministerio de Ciencia e
Innovación. Universitat de Barcelona.
Investigador responsable: Andreu Olesti Rayo. Referencia: DER 2011-234921JUR. 2012-2014. Hi participa la Dra. Laura Huici.

•

“Mas allá de la integración social: políticas de igualdad y normalización de las personas de origen extranjero. un análisis sectorial y multinivel”,
Convocatòria d'ajuts per a la realització de projectes de recerca en Ciències Socials i Humanitats. Universitat de Barcelona. Investigador/a Principal: Natalia
Caicedo. Durada, des de: 2012 fins: 2013. Hi participa la Dra. Laura Huici.

•

“La exigibilidad jurídica internacional de los derechos económicos, sociales y culturales en períodos de crisis”. Ministerio de Economía y Competitividad.
Durada, des de: 2013 fins: 2015. Universitat de Barcelona. Investigador/a Principal: Jordi Bonet Perez. Referencia: DER2012-30652. Hi participa la Dra.
Laura Huici.

•

“Democracia multinivel: la participación de los ciudadanos y de los entes territoriales en los procesos de decisión pública, Ministerio de Economía y
Competitividad per al trienni 2013-2015. Referencia: DER2012-37561; investigador principal: Josep M. Castellà Andreu, Universotat de Barcelona. Hi
participa el Dr. Jordi Jaria.

•

"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 participen el Dr. Mario Ruiz Sanz i el Dr. Víctor Merino..
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Projectes vigents durant el 2013

•DICTAMEN RELATIU A LA VIABILITAT JURÍDICA DE L’ENTITAT PER A COOPERACIÓ DE SERVEIS SANITARIS INTERHOSPITALÀRIA,
AGRUPACIÓ D’INTERÈS ECONÒMIC (COSS). Investigador/a principal: Lucía Casado Casado. Entitat finançadora: l’Entitat per a Cooperació de
Serveis Sanitaris Interhospitalària, Agrupació d’Interès Econòmic (COSS). Duració: de 08/02/2013

fins a 18/03/2013.

•DICTAMEN SOBRE EL REGIM JURIDIC I RELACIONS EXISTENTS EN UNA CONCESSIO ADMINISTRATIVA. Investigador/a principal: Josep
Ramon Fuentes Gasó. Entitat finançadora: AUTORITAT PORTUARIA DE TARRAGONA. Duració: de 03/04/2013fins a 02/05/2013.

•ASSESSORAMENT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN PROCESSOS SELECTIUS DE PERSONAL I DE DEFENSA JURÍDICA. Investigador/a
principal: Josep Ramon Fuentes Gasó. Entitat finançadora: Ajuntament de Valls. Duració: de 01/01/2013 fins a 31/12/2013.

•ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE FORMACION, ESTUDIO, INVESTIGACION Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.
Investigador/a principal: Josep Ramon Fuentes Gasó. Entitat finaçadora: Fundacion Democracia y Gobierno Local. Duració: de 01/05/2013 fins a
30/04/2014.

•"DETERMINACIO DELS RECURSOS HUMANS NECESSARIS EN VIRTUT DE CRITERIS DE SEGURETAT, D'ORDENACIO DE LES
RELACIONS LABORALS I D'ESTALVI ECONOMIC”. "Investigador/a principal: Josep Ramon Fuentes Gasó. Entitat finançadora: Serveis
d'Incineracio De Residus Urbans, S.A. Duració: de 20/06/2013 fins a 05/07/2013.

•"INFORME JURIDIC SOBRE UNA CONCESSIO D''UNA OBRA PUBLICA”. "Investigador/a principal: Josep Ramon Fuentes Gasó. Entitat
finançadora: AJUNTAMENT DE ROQUETES. Duració: de 11/07/2013 fins a 30/07/2013.
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ANNEX V
ALTRES CONFERÈNCIES, CURSOS I SEMINARIS IMPARTITS PER MEMBRES DEL CEDAT DURANT EL 2013
•PIGRAU SOLÉ, A, Participación en l’acte “Deu anys de guerra i ocupación a l’Iraq. Prou impunitat!”. Espai Jove, Barcelona, 16 de febrero de 2013.
•QUINTERO OLIVARES, G., “La alteración mental en el derecho penal” , Curso sobre trastornos mentales y delincuencia, Alicante, julio de 2013,
Conferencia inaugural

•QUINTERO OLIVARES, G., “La imputación a personas físicas y jurídicas de los delitos generados en actividades empresariales”, 7th European
Jurists' Forum, Barcelona 18-20 de abril 2013.

•QUINTERO OLIVARES, G., “Métodos alternativos para la solución de los conflictos penales: la valoración del resarcimiento”, en Mediación de
actualidad: mediación en asuntos civiles y mercantiles y mediación penal, Curso de Verano 2013 , Universidad de Santiago de Compostela

•QUINTERO OLIVARES, G., “La prima lezione di ditritto penale”, para “Ius 17 Studi e Materiali di diritto penale”, Università di Bologna, 2º semestre,
2013.
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