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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.
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.

4

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 va renovar 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

•

Dra. Anna Pallarès Serrano (actualment responsable de l’Ensenyament de Dret de la FCJ)
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•

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

•

Secretària: Sra. Mercè Figueras Saludes

Durant l'any 2014 el Consell de Direcció s'ha reunit en les següents dates: 13/01/2014, 18/03/2014, 13/05/2014, 15/10/2014.
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. Des de 2014 també participa com a convidat el Dr. Mario Ruíz.

3. Consell Assessor
El Conveni de creació del CEDAT i el seu Reglament preveuen la creació d’un Consell Assessor. El seu desplegament no s’ha materizalitzat ateses
les dificultats pressupostàries per fer front a les seves despeses.

4. Comissió de Seguiment
El Conveni de creació del CEDAT preveu la constitució d’una Comissió de seguiment. La Comissió de seguiment es va constituir el 9 de febrer de
2010. La seva composició va ser modificada per l’Addenda al Conveni de creació, signada el 15 de novembre de 2011.
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II. ORGANITZACIÓ
1. Personal
1.1. Investigadors del CEDAT
Personal investigador de la Universitat Rovira i Virgili

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

•

Dr. Antoni Pigrau Solé, Catedràtic d’Universitat

•

Dr. Santiago José Castellà Surribas, Titular d’Universitat

•

Dr. Alfons Gonzàlez Bondia, Titular d’escola universitària

•

Dra. Susana Borràs Pentinat, Professora Agregada

•

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

Àrea de Dret Penal, Departament de Dret Públic:

•

Dr. Gonzalo Quintero Olivares, Catedràtic d’Universitat

•

Dra. Maria Marquès Banqué, Professora Col·laboradora Permanent

•

Dra. Núria Torres Rosell, Professora Lectora
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Àrea de Dret Constitucional, Departament de Dret Públic:

•

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

•

Dr. Jordi Barrat Esteve, Titular d’Universitat

•

Dr. Jordi Jaria Manzano, Professor Agregat Serra Hunter

•

Sra. Laura Roman Martín, Titular d’escola universitària

•

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

Àrea de Dret Administratiu, Departament de Dret Públic:

•

Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó, Titular d’Universitat

•

Dra. Lucía Casado Casado, Titular d’Universitat

•

Dr. Endrius Cocciolo, Professor Lector

•

Dra. Anna Pallarès Serrano, Professora Col·laboradora Permanent

•

Dr. Josep Maria Sabaté Vidal, Professor Associat

•

Dr. Adolf Barceló Barceló, Professor Ad Honorem

•

Dra. Aitana de la Varga Pastor, Professora Lectora

•

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

Àrea de Filosofia del Dret, Departament de Dret Públic:

•

Dr. Mario Ruiz Sanz, Titular d’Universitat

8

•

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 (en excedencia)

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

•

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

•

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

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

Universitat de València

•

Dr. Albert Noguera Fernández. Contractat Doctor de Dret Constitucional (Es va incorporar el 2013 com a professor visitant a la URV, a l’àrea
de Dret Constitucional, fins setembre de 2014)

Admissió nous membres del CEDAT
Durant l’any 2014 s’han incorporat al CEDAT dos nous membres investigadors:
•

Dr. Fernando García Rubio, Profesor Titular de Derecho Administrativo Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Acord del Consell de
Direcció del Cedat del dia 18 de març de 2014.
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•

Dr. Xavier Fernández Pons, Professor Titular d’universitat de Dret internacional públic i relacions internacionals, de la Universitat de
Barcelona. Acord del Consell de direcció del Cedat del dia 15 d’octubre de 2014.

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 (excedència). La substitueix la Sra. Yolanda Viñas.

1.3. Becaris
Becaris d’investigació URV

a)

Contractes postdoctorals

•

Antoni Cardesa Salzmann. Data incorporació 01/09/2010. Contractat fins 31 de gener de 2014.

•

Paola M. Villavicencio Calzadilla. Investigadora postdoctoral a temps complet. Data incorporació 11/06/2014. Data Acabament: 14/03/2015

•

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

b) Becaris predoctorals

•

Sra. Gabriela Fauth. (Beca URV-Departament de Dret Públic). Data incorporació: 01/10/2010.
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•

Sra. Isabel Vilaseca Boixareu. (Beca FPI-2011, Ministerio de Economía y Competitividad). 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 F.P.U-2012, Data incorporació: 15/04/2013

•

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

•

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

•

Sra. Stephanie Ascencio Serrato. (Beca Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Gobierno de México). Data incorporació:
01/09/2014.

c) Beques de col·laboració específica :

•

Sra. Alba Cedó Guivernau. Beca de col.laboració per a l’aprenentatge de la recerca i la docència-URV. Data incorporació. 01/09/2013. Data
Acabament : 31/07/2014

•

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

•

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 2013-14 al Cedat li han estat assignats tres alumnes del Grau de Dret per a la realització de pràctiques externes (135 hores):

 

Sra. Judit Pedrola Zurita. Data incorporació 03/02/2014 . Data finalització 30/05/2014

 

Sra. Laura Torrell Galceran . Data incorporació 03/02/2014 . Data finalització 30/05/2014
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Sr. Jaume de las Heras Seuma. Data incorporació 03/02/2014 . Data finalització 30/05/2014

1.4. Investigadors convidats

•

La Sra. Daniela Morales, ha realitzat una estada de recerca predoctoral al Cedat durant el mes d’abril de 2014.

•

El Sr. Pau de Vilches Moragues, estudiant de doctorat de la Universitat de les Illes Balears , ha realitzat una estada de recerca al Cedat des
del dia 30 de juny fins al dia 30 de juliol de 2014.

•

La Sra. Patricia Farnese (University of Saskatchewan, Canada) realitza una estada de recerca al Cedat, com a professora visitant des del dia
15 de setembre de 2014 fins al dia 30 de juny de 2015.

•

El Sr. Jonatan Jorge Guillen, esdudiant del Master en Gestión del Desarrollo Sostenible, de la Universidad de Vigo, ha realitzat una estada de
recerca al Cedat des del dia 1 de octubre fins al dia 31 de octubre de 2014.

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
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3. Comunicació
3.1. Registre de la Marca CEDAT
El CEDAT disposa del Certificat de registre i la protecció per a tota la Unió Europea de la marca CEDAT en les categories d’educació, serveis
científics i tecnològics, i publicacions i papereria (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 el 2010 es va construir l’intranet del CEDAT així com la pàgina web de la Revista Catalana de Dret Ambiental, www.rcda.cat.

3.3. Butlletí electrònic
El butlletí del Cedat és mensual i surt el dia 15 de cada mes, onze cops a l’any, perquè el mes d’agost no es publica. El butlletí inclou novetats
normatives, notícies, jurisprudència, i una agenda amb convocatòries de Seminaris, Jornades, etc. S’edita en versions catalana i castellana. Es
distribueix per subscripció i de forma gratuïta. Durant l’any 2014 s’han publicat els butlletins del nº 52 al 62.
Els butlletins es poden consultar a http://cedat.ca/butlleti/index.php

3.4. Impacte en els mitjans de comunicació
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El CEDAT de la URV va participar en el llançament, el 19 de març de 2014, de l’atles global sobre conflictes ambientals. Es tracta d’una plataforma
en línia que mostra, de moment, més de 1000 conflictes arreu del món (https://ejatlas.org/). Aquest atles forma part del projecte europeu EJOLT
(Environmental Justice Organisations Liabilities and Trade) (www.ejolt.org), que vol transformar aquests conflictes en eines per impulsar els canvis
necessaris vers la sostenibilitat. Els usuaris de la plataforma poden buscar els diferents tipus de conflictes, per producte, empresa, país, etc. Les
agressions al medi ambient s’agrupen també segons el seu origen (nuclear, minera, turisme,etc). El seu llençament va tenir un ampli resó en els
mitjans de comunicació d’un gran nombre de paísos.

El CEDAT va organitzar el 12th IUCN Academy of Environmental Law Colloquium a la URV, sobre el tema Energy for a Fair Society on a Safe
Planet, des del dia 30 de juny fins al 4 de juliol de 2014 (http://www.iucnael2014.cat). Hi van participar més de 350 persones, procedents de 41
països, amb 270 comunicacions i ponències. Va tenir un important ressó en els mitjans de comunicació durant aquells dies. El 4 de juliol Tarragona
Ràdio va fer un programa especial en directe des del Campus Catalunya de la URV (http://www.iucnael2014.cat/special-tarragona-radio-interview/).

4. Fons bibliogràfic
Entre els anys 1993 i 2014, la FCJ ha adquirit documents en matèria de Medi Ambient per un import aproximat de 128.000 € a través del pressupost
ordinari, diversos projectes de recerca, d’un ajut de la CIRIT (1994) i de quatre ajuts específics: PIR (2003), PEIR (2004), PEIR (2005) i PEIR (2007).
Això inclou un fons de més de 3.000 volums, aproximadament, i 31 publicacions periòdiques en paper a més d’altres revistes jurídiques
electròniques.
A través del CBUC, el CEDAT té accés a més de 300 revistes relatives al medi ambient, en tots els seus aspectes, en format electronic, disponibles
en les bases de dades HeinOnline, i Iustel; 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.
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III. RELACIONS INSTITUCIONALS
2.Trobades institucionals
Durant el 2014 es poden destacar les següents trobades:

•

El dia 20 de gener de 2014, el Dr. Pigrau es va reunir amb la Vicerectora responsable del doctorat, Dra. Aurora Ruiz i amb el vicerrector
responsable de política academica i de recerca, Dr. Josep Manel Ricart.

•

El dia 5 de març el Dr. Pigrau es va reunir amb el Cap d’àrea de recerca de la Gerència, Sr. Ignasi Salvadó.

•

El 12 de març el Dr. Pigrau, el Dr. González i la Dra. Borràs es van reunir amb diversos representants de la Plataforma de Defensa de l’Ebre,
per tal d’estudiar la col·laboració de la clínica jurídica ambiental en la formulació d’una queixa a la Unió Europea, relativa a l atramitació del Pla
de la Conca Hidrogràfica de l’Ebre.

•

El dia 18 de març de 2014 el Dr. Pigrau es va reunir amb el Professor Dr. Ahmed Ouedghiri Ben Otmane, President del CERIC-MED (Centre
Méditerranéen d’Etudes et de Recherches Internacionales et Communautaires), Université Mohammed V. Agdal-Rabat, del Marroc.

•

El dia 24 de març de 2014, el Dr. Pigrau es va reunir amb el Sr. Josep Planas, Subdirector General d'Informació i Educació Ambiental de la
Generalitat de Catalunya.

•

El Dr. Pigrau es va reunir el maig de 2014 amb el Sr. Jaume Llambrich, responsable de les publicacions de la URV i van acordar adoptar
algunes propostes de millores en relació a la col·lecció Quaderns de Dret Ambiental.

•

El dia 5 de juny el Dr. Pigrau es va reunir amb la Cap d’àrea de docència de la Gerència, Sra. Àngels Olivé.

•

El dia i 11 de juny de 2014 el Dr. Pigrau i la Dra. Borràs es van reunir amb els representants de l’Associació “Mediterrània”..

•

El dia 25 de juny el Dr. Pigrau es va reunir amb el Cap d’àrea de recerca de la Gerència, Sr. Ignasi Salvadó.
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•

Entre el 30 de juny i el 4 de juliol es va celebrar a la URV el 12è Congrés de la IUCN Acdemy of Environmental Law, organitzat pel CEDAT.

•

El 10 de juliol el Dr. Pigrau, el Dr. González i la Dra. Borràs van mantener una reunió de treball amb diversos representants de la Plataforma de
Defensa de l’Ebre.

•

El 3 de setembre el Dr. Pigrau i la Dra. Lucía Casado es van reunir amb el Sr. Christian Morron i la Sra. Alexandra Farbiarz, membres del
despatx profesional d’advocats “Terraqui”, de Barcelona, per tal de discutir possibles línies de col·laboració futura.

•

El dia 2 de desembre de 2014, el Dr. Pigrau i la Dra. Aitana de la Varga es van reunir amb els representants de de la Plataforma Cel Net per
estudiar la posible participación del CEDAT en un informe jurídic sobre contaminació atmosfèrica.

2. Convenis de la URV impulsats pel CEDAT
Durant el curs 2013-2014 s’han signat convenis de col·laboració relatius als estudis de Dret Ambiental o a les activitats del Centre amb les entitats o
institucions següents: Facultat Llatinoamericana de Ciències Socials (FLACSO) Seu Equador; Consorci d’Aigües de Tarragona; Centre de Drets
Humans i Ambient (CEDHA), Córdoba, Argentina. També l’addenda anual al Conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, relatiu a la coedició de la Revista Catalana de Dret Ambiental.

3. Altres
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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.
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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
180 universitats i centres de recerca de tot el món i amb la participació de més de 500 professors de dret ambiental.
Per ser admesa, una Universitat ha d’acreditar:
(1) Tenir un o més professors de Dret, membres permanents del seu departament de dret, l'escola o facultat, especialitzats en l'ensenyament d'una o
més matèries de dret ambiental;
(2) Ensenyar, de forma regular, dos o més de les següents matèries: Dret ambiental nacional, subestatal o estatal, Dret Ambiental Comparat, Dret
Ambiental Internacional, o d'altres temes d'interès en el dret ambiental;
(3) Tenir un o més professors que hagin publicat 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. El CEDAT va organitzar el 12th IUCN Academy of Environmental Law Colloquium a la
URV, sobre el tema Energy for a Fair Society on a Safe Planet, des del dia 30 de juny fins al 4 de juliol de 2014 (http://www.iucnael2014.cat).
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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.
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

IV. ÀMBITS D’ACTUACIÓ DEL CEDAT
1. Formació
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1.1. Màster Universitari en Dret Ambiental
El Màster en Dret ambiental es va començar a impartir, amb caràcter oficial, el curs 2006-2007, en substitució de l’antiga titulació pròpia de la URV
de Graduat Superior en Dret Ambiental (que s’impartia des del curs 2002-2003).
El Dr. Jordi Jaria va ser-ne el Coordinador els cursos 2006-2007 i 2007-2008. La Dra. Susana Borràs n’és la coordinadora des d’aleshores.
El curs 2014-2015 ha entrat en funcionament el nou pla d’estudis que configura el Màster Universitari en Dret Ambiental com una titulació on-line.
El nou Màster consta de 120 crèdits ECTS impartits en dos cursos acadèmics. La formació és a distància, a través de la plataforma virtual Moodle,
amb la possibilitat de realitzar l'últim quadrimestre del segon curs en la modalitat presencial, amb la finalitat de potenciar al màxim el
desenvolupament de les habilitats en el camp de la recerca en Dret ambiental, afavorint la transició dels estudis de Màster als de doctorat, gràcies a
la possibilitat d'estar en contacte permanent amb els investigadors del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de la URV (CEDAT) i del accés a la seva
biblioteca especialitzada en dret ambiental.

1.1.1. Nous Alumnes
Durant el curs 2014-2015 s’ha assolit el nombre de 30 estudiants matriculats al Master Universitari en Dret Ambiental, dels qual 16 són nous
estudiants.
Durant el curs 2014-2015 s’ha assolit el nombre de 12 estudiants estrangers matriculats al Master Universitari en Dret Ambiental, dels qual 6
(procedents de França, Itàlia, Equador, Argentina i Colòmbia) són nous estudiants.

1.1.2. Ajuts, beques i premis
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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 diverses institucions de les comarques de
Tarragona, materializat en convenis de col·laboració que gestiona el Departament de Dret Públic.
Sis estudiants del Màster s’han beneficiat dels ajuts CEDAT en el curs 2013-2014 en concepte d’ajut de matrícula. Una altra alumna ha obtingut una
beca de règim general del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, i dos alumnes més s’han beneficiat dels ajuts de la Universitat Rovira i Virgili per a
la realització del Master Universitari en Dret Ambiental

1.1.3. Activitats del Master
1.1.3.1. Actes d’inauguració i cloenda
Acte de cloenda del curs acadèmic 2013/14. Conferència a càrrec de la Dra. Manola Brunet, directora del Centre de Canvi Climàtic de la URV, amb
el títol “25 Anys d’avaluacions científiques entorn del canvi climàtic antròpic:el paper de l’ IPCC i la contribució del C3 de la URV a la seva recerca”. 9
de juny de 2014.
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Acte d’inauguració del curs acadèmic 2014/15. Conferència a càrrec del Dr. Paolo Affonso Leme Machado, de la Facultade de Direito de la
Universidade Metodista de Piracicaba- UNIMEP (Brasil): "Desenvolvimento, sustentabilidade e princípios da prevençao i da precauçao". 13 d’octubre
de 2014.
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1.1.3.2. Activitat acadèmica
1.1.3.2.1. Assignatures impartides
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En el curs 2014-2015 s’ha impartit el primer curs corresponent al nou Màster Universitari en Dret Ambiental on-line, amb les següents matèries:
Primer curs
Matèries
• Fonaments de les Ciències Ambientals 6 Crèdits
• Economia del medi ambient 4 Crèdits
• Drets humans i justicia ambiental 4 Crèdits
• Fonaments de Dret Públic Ambiental 4 Crèdits
• Dret Internacional del medi ambient 4 Crèdits
• Dret ambiental de la Unió Europea 4 Crèdits
• Metodologia i Tècniques d'Investigació Jurídica 6 Crèdits
• Intervenció Administrativa ambiental 8 Crèdits
• Dret ambiental comparat 4 Crèdits
• Protecció de la biodiversitat 4 Crèdits
• Dret Penal ambiental 4 Crèdits
• Dret de la energia i tecnologies ambientals i energètiques 8 Crèdits
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També s’ha impartit el segon curs corresponent a l’anterior Pla d’estudis, amb les següents matèries

•

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
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•

Protecció del medi natural – 3 crèdits

•

Anàlisi i gestió del conflicte ambiental – 3 crèdits

•

Dret penal ambiental – 3 crèdits

•

Introducció a la tecnologia ambiental - 4,5 crèdits

•

Seminaris - 4,5 crèdits

•

Pràctiques I (itinerari professionalitzador) 4,5 crèdits

•

Pràctiques II (itinerari professionalitzador)

•

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

•

Tècniques d'investigació (itinerari de recerca) Antoni Pigrau

•

Memòria (itinerari professionalitzador)

En el curs 2013-14 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 familiaritzar-se amb el
funcionament de diverses instal·lacions, empreses i altres centres dedicats a la gestió ambiental.
Tenen la finalitat de permetre a l’alumnat aprofundir en l'estudi de temes específics a nivell pràctic relatius a la protecció i gestió ambiental,
mitjançant l’observació sobre el terreny. L’alumnat té l’oportunitat de treballar i observar els aspectes de caràcter més tècnics i tecnològics de la
intervenció pràctica sobre el medi ambient.
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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 2013-2014:

10 de març de 2014. EDAR VILA-SECA I SALOU (TARRAGONA) Professor: Jordi Escolà Rovira
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.
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11 de març de 2014. Dependències de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Visita a la Unitat de Mediació de la G. U. Professor: Matias Vives
March
Els alumnes foren rebuts pel Sr. Carles Castillo (regidor de l’àrea). Varen mantenir una reunió de treball amb el Sr. Albert Miret (Cap de la Unitat de
Mediació), i el Sr. Enrique Fernández (funcionari de la Unitat). La reunió (de més de dues hores) va servir per rebre explicacions sobre el “modus
operandi” de la Unitat, respondre a les preguntes dels alumnes, i intercanviar punts de vista sobre els punts forts i els punts febles de la mediació,
exercida des d’una unitat policial, i en l’àmbit de la convivència ciutadana (bàsicament va girar al voltant de la problemàtica de la contaminació
acústica, i els perjudicis derivats de la tinença d’animals de companyia). La sortida es va cloure amb una visita a les dependències de la nova
comissaria de la Guàrdia Urbana de Tarragona.

1.1.3.2.3. Pràctiques externes
Durant el curs 2013-14 dos alumnes han realitzat les pràctiques curriculars a l’estranger, en les següents entitats:
•

Centro de Incidencia Ambiental (Panamá)

•

Halde Oase der Natur (Suiza)

Durant el curs 2013-14 quatre han realitzat les pràctiques curriculars a Espanya, en les següents entitats:
•

CTAIMA Outsoursing & Consulting SL.

•

Centre de Recerca en Canvi Climàtic (C3)

•

Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres

•

Menendez y Asociados Abogados, SLP
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Durant el curs 2013-14 un alumne ha realitzat pràctiques extracurriculars a la Diputació de Tarragona

1.1.3.2.4. Clínica Jurídica Ambiental
Curs 2013-2014:

•

“Estudio jurídico de la problemática en torno al emplazamiento de un almacén de hidrocarburos en El Cabezo de Sal (Alicante)”. Client:
Plataforma El Cabezo Libre de Petróleo

•

“Informe sobre les formes jurídiques aplicables a la custòdia del territori”. Client: Xarxa de Custòdia del Territori

•

“Informe jurídic sobre el projecte de línia de molt alta tensió (MAT) Escatrón-Secuita, en el seu pas pel Priorat”. Client: Unió de Pagesos de
Catalunya

1.1.3.2.5. Acció tutorial i de coordinació
1.1.3.3. Treballs finals i publicacions del Màster
Els treballs de fi de màster corresponents al curs 2013/2014 que han estat defensats son els següents:
• “Smart City: Aproximación a la delimitación conceptual para su tratamiento jurídico”
• “El Pla Hidrològic de Conca a la part espanyola de la demarcaciío hidrogràfica de l’Ebre. Anàlisi crítica sobre l’impacte del Pla en el Medi
Ambient, amb especial referència a l’afectació de les mesures sobre el Delta de l’Ebre”
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• “La planificación hidrológica en España:¿un modelo para ser aplicado en Brasil?
• “La incidencia de la directiva de emisiones industriales en el régimen jurídico catalán de prevención y control de las actividades”
• “Derechos ambientales de los pueblos indígenas en México”
• “L’oli com a residu: concepte, marc legal i aproximació a la seva gestió”
• “Maíz transgénico en México: entre la propiedad intelectual y la soberanía alimentaria”
• “La justicia interespecifica y el estatuto jurídico de los animales: desafios en la construcción de un discurso de respeto a la diversidad
religiosa”
• “El siniestro del buque petrolero Prestige: análisis desde el derecho administrativo, civil y penal”
• “Las tensiones entre los derechos de la Naturaleza y matriz de desarrollo en la Constitución del Ecuador”
• “Soberanía alimentaria, extractivismo y sistema económico global: Retos y realidades en Ecuador”
• “Whaling in the Antarctic en un Dret internacional ambiental en transició”

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
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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 correu de l'associació: aaedat@gmail.com.
Entre les activitats realitzades destaquen les següents:

a) Col.loquis de medi ambient

Els “Col.loquis de medi ambient i Llatinoamèrica” són un espai de debat i discussió de l'alumnat del Màster Universitari en Dret Ambiental, relatiu a
diversos temes d'actualitat ambiental, sociocultural i política, que tenen un únic punt en común: Llatinoamèrica. Aquests col.loquis, creats com a una
activitat extracurricular a iniciativa del mateix alumnat, són dirigits per un/a alumne/a que presenta una ponència sobre un tema específic de lliure
elecció –generalment del seu país de procedència -. A continuació, s'obre el debat a tots els participants. La dinàmica de l'activitat permet
l'enriquiment recíproc dels estudiants, que intercanvien les seves experiències sobre temes ambientals i desenvolupen les habilitats adquirides en el
Màster.
Durant l’any 2014 s’han celebrat el següents col·loquis:

1er Col·loqui: “Formación jurídica a través de “Moot Courts”. Experiencia del primer equipo URV en el IV Concurso Interamericano de Derecho al
Desarrollo Sostenible”
El dia 5 de maig de 2014, al Seminari 1 de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, va tenir lloc el col·loqui "Formació
jurídica a través de Moot Courts. Experiència del primer equip URV en el IV Concurs Interamericà de Dret al Desenvolupament Sostenible ", que va
estar a càrrec d 'rea Suarez Cornejo, Fred Larreategui Favara i Patricia Melissa Sangama Suazo (els tres estudiants del Màster en Dret Ambiental
de la URV) i l'entrenadora de l'equip, Isabel Vilaseca Boixareu (becària pre-doctoral del CEDAT).
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Els "moot courts" són activitats curriculars o extra-curriculars de l'àmbit de l'ensenyament del dret, originari de la tradició anglosaxona, i actualment
molt esteses en molts països del món. El "Concurs Interamericà de Dret al Desenvolupament Sostenible" és una prestigiosa competició "moot court",
que consisteix en una simulació de la Cort Interamericana de Drets Humans. En ella, els participants estan cridats a desenvolupar una discussió
jurídica al voltant d'un cas hipotètic en el qual es planteja un conflicte entre un Estat i un poble o col·lectiu ciutadà. Entre el 18 i 21 de març, una
delegació d'estudiants de Dret Ambiental va viatjar a Rio de Janeiro, per representar la URV a la quarta edició d'aquesta competició, organitzada
anualment per la Fundaçao Getulio Vargas (Brasil), la Universitat dels Andes (Colòmbia) i la Tulane University Law School (EUA).
L'objectiu d'aquest col·loqui és que els estudiants comparteixin la seva experiència amb el conjunt de la comunitat universitària. En primer lloc, van
explicar el procés de preparació de les diferents fases de la competició. En segon lloc, van parlar sobre el transcurs de la fase oral a Rio de Janeiro.
Finalment, van exposar les seves conclusions, valoracions i reflexions sobre el treball realitzat i sobre les contribucions que aquesta experiència ha
tingut en la seva formació.

2on Col·loqui: “Fiscalización Ambiental en el Perú: Historia, avances y perspectivas de futuro”
Seguint amb el cicle de Col·loquis de Medi Ambient, el dia 28 d'octubre de 2014, al Seminari 1 de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat
Rovira i Virgili, va tenir lloc el col·loqui titulat "fiscalització ambiental al Perú: Història, avenços i perspectives de futur ", que va estar a càrrec de
Patricia Melissa Sangama Suazo, advocada i estudiant del Màster en Dret Ambiental de la URV.
L'objectiu del col·loqui és oferir una mirada als orígens de la fiscalització ambiental, el seu desenvolupament institucional, la regulació, problemàtica
actual i els nous reptes a afrontar, concretament al Perú, i fer una comparativa amb altres
països.

3r Col·loqui: “Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas en el Perú”
Seguint amb el cicle de Col·loquis de Medi Ambient, el dia 11 de novembre de 2014, al
Seminari 1 de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, va tenir lloc
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el col·loqui titulat "Dret a la Consulta Prèvia dels Pobles Indígenes en el Perú ", que va estar a càrrec de Leonardo Paz Aparicio, advocat i estudiant
del Màster en Dret Ambiental de la URV.
L'objectiu del col·loqui era donar a conèixer als participants què és el dret a la consulta prèvia. El dret a la consulta prèvia, és el dret dels pobles
indígenes o originaris a ser consultats per un Estat, de forma prèvia a les decisions que es prenguin i que puguin afectar directament l'existència
física, identitat cultural, qualitat de vida o desenvolupament de aquests pobles. En aquest col·loqui es comentarà els avenços de l'aplicació del Dret a
la Consulta Prèvia al Perú, des de la seva introducció a la seva legislació a través del Conveni 169 de l'OIT fins a l'actualitat. S'explicarà el criteri de
determinació de pobles indígenes, les etapes del procés de Consulta Prèvia i el rol de l'Estat en aquest procés, així com els objectius assolits en
l'aplicació d'aquest dret.

b) 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.
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: "El cantó fosc de l'agricultura globalitzada. Quins impactes? Quines alternatives des de la sobirania
alimentària?”
Iniciant el cicle Jornades de Dret Ambiental, el 7 d'abril de 2014, al Seminari 1 de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili,
va tenir lloc el col·loqui titulat "La filosofia minimalista i la protecció mediambiental", que va córrer a càrrec de Valentina Thorner, sociòloga alemanya
i blocaire de ValeDeOro - Sostenibilitat, i que ha publicat diversos llibres i manuals sobre la filosofia minimalista.
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L'objectiu de la ponència era donar a conèixer als participants què significa el concepte de filosofia minimalista i com la mateixa pot ajudar-nos a
incloure la protecció mediambiental de manera pragmàtica en el dia-a-dia de cada un de nosaltres. La idea principal de la ponència és que
l'economia, la cultura i fins a la pròpia identitat estan íntimament relacionades amb el patró personal de consum de cada persona. Si volem optar per
una economia del decreixement i una manera de vida sostenible, cal incloure qüestions filosòfiques en el discurs. Cal una discussió més àmplia
sobre els conceptes del que és necessari i que és ètic.
Durant la jornada, els assistents van poder conèixer què significa minimalisme i com podem incorporar a la nostra vida diària. Es va fer èmfasi en
l'àmbit de la vestimenta i alimentació, i la ponent va explicar mitjançant casos concrets quines accions podem dur a terme tant si volem reduir com
millorar la forma en què comprem i consumim.

2 Jornada de Dret Ambiental: "El cantó fosc de l'agricultura globalitzada. Quins impactes? Quines alternatives des de la sobirania
alimentària?”
Seguint amb el cicle Jornades de Dret Ambiental, el passat dilluns, maig 26, 2014, a la Sala de Juntes de la Facultat de Ciències Jurídiques de la
Universitat Rovira i Virgili, va tenir lloc el col·loqui "El cantar fosc de l'agricultura globalitzada . Quins impactes? Quines alternatives des de la
sobirania alimentària? ", que va anar a càrrec d'Esther Vivas, periodista i investigadora en polítiques agrícoles i alimentàries.
L'objectiu de la Jornada era donar a conèixer als participants els problemes ambientals i socials derivats del sistema de producció agrícola actual. El
sistema agrícola i alimentari no funciona. Vivim en un món en el qual milions de persones moren de fam, però en el qual es llencen tones de menjar
a les escombraries. Hi ha un model agrícola que posa en risc la diversitat biològica i agrícola, i cal plantejar alternatives en el marc de la sobirania
alimentària i el consum crític.
Durant la jornada, els assistents van poder conèixer com funciona el model actual de producció, distribució i consum d'aliments, i quines alternatives
existeixen per aconseguir canviar aquest model cap a un sostenible i més equitatiu.

3 Jornada de Dret Ambiental : Cicle de conferències a TGN "El col·lapse energètic del Capitalisme"
Des d’Enginyeria Sense Fronteres i l'Associació d'Alumnes i Exalumnes de Dret Ambiental de Tarragona, hem organitzat un cicle de conferències
que analitzarà en profunditat el sistema energètic actual i les seves possibilitats. Crec que us pot interessar, com sabeu vivim en en un sistema
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profundament desigual, guiat només per decisions econòmiques. La crisis que patim n’és una mostra, aquesta s’ha originat per diversos factors i un
d’ells, sense dubtes, és la dificil situació energética del món que influeix en totes les questions que ens envolten. Per això us convido a assistir-hi i a
fer-ne difusió. Es parlarà d'aspectes que no s’acostumen a escoltar gaire i és que impliquen obrir els ulls a una realitat molt crua i que ens aboca a
un gran col·lapse, amb les consegüents guerres, pobresa, fam, etc. Les xerrades van tenir lloc els dies:
- Dijous 20 de Novembre: "Limits del creixement i post-capitalisme". A càrrec d'Antonio García-Olivares, cientific del CSIC i membre d'OCO.
- Dilluns 24 de Novembre: "El límit de les modernes energies renovables" A càrrec de Pedro Prieto vicepresident d'AEREN i membre d'ASPO.
- Dijous 27 de Novembre: "Energia i clima, claus per entendre el futur" A càrrec de Jordi Solé, cientific del CSIC i membre d'OCO.
- Dilluns 1 de Desembre: "Debat obert sobre energia"

c) Descobrint un entorn ambiental : Visita a una ecovila

Segons la Xarxa Global d'Ecoviles “una ecovila és una comunitat tradicional o intencional que, mitjançant processos participatius locals, integra de
forma holística les dimensions ecològiques, econòmiques, socials i culturals de la sostenibilitat amb la finalitat de regenerar l’entorn social i natural”.
A Catalunya existeixen diversos projectes.
La visita es va realitzar a una ecovila a Girona. Aquest és el seu projecte: “Vam decidir iniciar aquest projecte perquè creiem que per construir una
manera de vida més lògica, natural i humana, aconseguint una relació més justa i sostenible amb altres col·lectius i persones, haviem d’arriscar-nos,
passar a l’acció i convertir aquells somnis en la nostra realitat quotidiana. Desenvolupem les nostre pròpies eines de dinamització grupal per assolir
una bona cohesió, comunicació i gestió emocional que permetin desenvolupar la visió de la comunitat i una rel·lació respectuosa i saludable amb
l’entorn”.
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. La visita a una evovila és el context idoni per fomentar la difusió de tots els
aspectes relacionats amb una ecovila 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 .
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d) Concurs Interamericà de Dret al Desenvolupament Sostenible

Una delegació d'estudiants del Màster Universitari en Dret Ambiental ha viatjat a Rio de Janeiro per representar la URV, en el Concurs Interamericà
de Dret al Desenvolupament Sostenible, organitzat per la Fundaçao Getulio Vargas (Brasil), la Universitat dels Andes (Colòmbia) i la Tulane
University Law School (EUA), que se celebrarà entre el 18 i 21 de març. L'equip, format per Erea Suárez Cornejo, Fred Larreategui Favara i Patricia
Melissa Sangama Suazo i tutoritzat per Isabel Vilaseca Boixareu (becària predoctoral del CEDAT), va treballar intensament des de novembre de
2013 per preparar-se per a la competició.
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1.1.5. 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.

1.2. Altres Titulacions
Diversos membres del CEDAT participen com a docents en el Màster en Estudis Avançats en Administració i Dret Públic, que coordina el Dr. Endrius
Cocciolo, i en el Màster en Advocacia.

1.3. Seminaris de formació i conferències

•

La Sra. Isabel Junquera Muriana, consultora ambiental, va impartir el seminari titulat “Participació ciutadana en espais naturals protegits”,
el 27 de gener de 2014.

•

El Dr. Xavier Fernández Pons (Universitat de Barcelona) va impartir el seminari titulat: “Comerç i medi ambient”, els dies 10 i 17 de febrer
de 2014.

•

El Dr. José Rubens Morato Leite (Universidade Federal de Santa Catarina i Presidente do Instituto O Direito por um Planeta Verde,
Brasil) va impartir el seminari titulat: “ Repensar el estado de derecho ambiental: examen de la constitución de Brasil “, el dia 24 de febrer
de 2014.

•

El Sr. Jordi Escolà, biòleg i consultor ambiental, va impartir el seminari titulat: “Implicacions legals en la reutilització d'aigües residuals
depurades”, els dies 3 i 10 de març de 2014.
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•

El Dr. Jorge Viñuales (Harold Samuel Professor of Law and Environmental Policy de la University of Cambridge, Regne Unit) va impartir
el seminari titulat: “Politicas ambientales y proteccion de las inversiones extranjeras “, el dia 27 de març de 2014.

•

El Dr. Antoni Pigrau Solé, Catedràtic de Dret Internacional Públic de la URV va impartir el seminari titulat: “Fundamentos de derecho del
mar”, els dies 31 de març i 7 d'abril de 2014.

•

El Dr. José Esteve Pardo, Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona va impartir el seminari titulat: “El Derecho del
Medio Ambiente de la sociedad del riesgo”, els dies 5, 19 i 26 de maig.

•

La Sra. Isabel Junquera Muriana, consultora ambiental, va impartir el seminari titulat “Sostenibilidad y empresa turística: Buscando el
equilibrio”, el 17 de novembre de 2014.

•

La Sra. Patricia Farnese, Assistant Professor a la University of Saskatchewan, Canadá, professora visitant a la URV, va impartir el
seminari titulat: "Regulating Wildlife and Wild Spaces to Prevent Emerging Infectious Diseases" l’ 1 de desembre de 2014.

•

El Dr. Rodolfo Godínez Rosales, Director de Medio Ambiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México, va impartir per
videoconferència el seminari "Retos y expectativas de las Conferencias de Cambio Climático de Lima", el dia 9 de desembre de 2014.

•

La Sra. Patricia Farnese, Assistant Professor a la University of Saskatchewan, Canadá, professora visitant a la URV, va impartir el
seminari titulat: "Solidarity As a Conservation Ethic" el dia 15 de desembre de 2014.
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1.4. Projectes d’innovació docent
Els projectes d’innovació docent en que els investigadors del CEDAT han treballat durant el 2014:
•

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 20132014.

•

“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: Dra. Maria Marquès.
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2. Recerca
2.1. Projectes
2.1.1. Projecte finançats
Els projectes de recerca, en l’àmbit del dret ambiental o connectat amb ell, en que els investigadors del CEDAT estan treballant actualment són els
següents:

Projectes amb finançament, amb Investigador Principal membre del CEDAT:

• Ministerio de Economía y Competividad. Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y técnica de Excelencia. Projecte titulat: “Del
desarrollo sostenible a la justicia ambiental: hacia una matriz conceptual para la gobernanza global”. DER2013-44009-P. Investigador principal: Dr.
Antoni Pigrau Solé. Període 2043-2016.

Projectes amb finançament europeu i participació de membres del CEDAT

• “Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade”. VIIè Programa Marc Unió Europea. Programa “Science in Society Part 5.”
Coordination and Support Action. Número de Projecte: FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010–1. Grant Agreement Number 266642. Coordinador: Institut
de Ciència i Tecnologia Ambiental, Universitat Autónoma de Barcelona. Període: 15/03/2011- 14/03/2015. Hi participen els Drs. Antoni Pigrau,
Susana Borràs, Jordi Jaria i Antonio Cardesa.
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• Direcció General de Justicia, Unió Europea. “Business & Human Rights challenges for cross border litigation in the European Union”. Coordina:
Globernance. Instituto de Gobernanza Democràtica. Referència de la concessió: JUST/2013/JCIV/AG/4661. Investigador/a principal a la URV:
Antoni Pigrau Solé. Import: 534.969,00 (80% del pressupost total). 15/09/2014 – 14/09/2016. Hi participen els Drs. Jordi Jaria, Antonio Cardesa i
Paola Villavicencio i el Sr. Daniel Iglesias.
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Projectes amb finançament, amb participació de membres del CEDAT

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.
Per Resolució de 4 de setembre de 2014 12 del President de la Comissió Executiva d’Ajuts de Recerca de l’AGAUR, el grup de recerca “Territori,
Ciutadania i Sostenibilitat”, del Departament de Dret Públic de la Facultat de Ciències Jurídiques, reconegut com a grup consolidat (2014 SGR 294) i
coordinat pel Dr. Antoni Pigrau Solé, Catedràtic de Dret internacional públic, ha obtingut un ajut de recerca per als propers tres anys de 49.000
euros. Probablement és el grup que ha tingut un millor resultat en tot l’àmbit del Dret de les universitats catalanes. El grup es va constituir el 2005 a
partir de l’antic grup de recerca en Dret del medi ambient i de la incorporació de nous investigadors. Actualment està format per 29 membres, 16
dones i 13 homes, dels quals 20 són doctors o doctores. A més compta amb una tècnica de suport a la recerca i 9 investigadors col·laboradors (6
dones i 4 homes), tots ells doctors. En el període 2009-2013 els membres del grup (inclosos els col·laboradors), com a resultat de diversos projectes
de recerca autonòmics, estatals i europeus, han realitzat 594 publicacions, distribuïdes en 34 llibres dirigits/coordinats; 37 monografies; 247 capítols
de llibre; 145 articles en revistes indexades en l’àmbit del dret; 90 articles en altres revistes i 41 altres publicacions (notes, recensions ...). A més han
realitzat 140 participacions en congressos, del quals aproximadament la meitat internacionals.
Participació en el projecte CLAIM (Comparative Law Analysis on instruments for Sustanainable Land Management); Helmholtz-Zentrum für
Umweltforschung GmbH-UFZ, Department Umwelt-und Planungsrecht, Leipzig. Hi participen la Dra. Judith Gifreu, la Dra. Aitana de la Varga,i la Dra.
Lucía Casado. Aquesta participación ha estat coordinada pel Dr. Endrius Cocciolo.
Xarxa de recerca ECOVER “Mercado y medioambiente. Propuestas jurídicas para una economía verde”, dirigida per Francisco Javier Sanz Larruga,
Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de ACoruña. Durada: dos anys (2014 i 2015). Referència: R2014/040. Aquesta xarxa està
integrada per diferents grups i centres de recerca especialitzats en l’àmbit de la protecció del medi ambient, especialment des d’una perspectiva
jurídica: G-00257. Derecho Público Global, Universidade da Coruña, Campus de Coruña, www.derechopublicoglobal.es (Responsable Javier Sanz).
En formen part: GI-2077. Red de Investigación en igualdad, derechos y estado social, Universidade de Santiago de Compostela, Campus de
Santiago, http://www.redearmela.org (Responsable Alba Nogueira); GI-1876. Derecho financiero y tributario, Universidade de Santiago de
Compostela, Campus de Santiago (Responsable: Cesar García Novoa); HI13. Valores, Dereito e Estado no inicio do SXXI, Universidade de Vigo,
Campus de Ourense (Responsable: Roberto Bustillo); Centro de Investigación de Inteligencia Territorial C3it, Universidad de Huelva,
http://www.ole.uhu.es/ (Responsable: Manuela Mora); Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona Alcalde Pere Lloret (CEDAT).
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http://www.cedat.cat (Responsable: Lucía Casado); SGR-294 Grup de recerca consolidat “Territori, ciutadania i sostenibilitat”, Universitat Rovira i
Virgili (Responsable: Lucía Casado); Grupo de Investigación “Procedimientos administrativos de gestión de riesgos”, Universidad de Navarra
(Responsable: Ángel Ruiz de Apodaca); E025-03. “Bioderecho: derecho, ética y ciencia”, Universidad de Murcia (Responsable: Blanca Soro); Jean
Monnet Chair “Trade and environment in the EU” (www.tradevenvironment.eu) (Responsable: Nicolas de Sadeleer).

2.2. Participació en Jornades i Congressos
•

•

•

•

•
•
•
•

ÁLVAREZ CARREÑO, S. M.; SORO MATEO, B.; PÉREZ DE LOS COBOS HERNÁNDEZ, E., “El conflicto entre el acceso a la Justicia y las leyes
singulares en materia de agua y energía”, Energy for a Fair Society on a Safe Planet, 12th IUCN Academy of Environmental Law Colloquium, Universitat
Rovira i Virgili, Tarragona, 30 June - 4 July 2014.
ÁLVAREZ CARREÑO, S. M.; SORO MATEO, B.; PÉREZ DE LOS COBOS HERNÁNDEZ, E., “La dimensión temporal, espacial y ética del daño ambiental
derivado de la utilización de fuentes e energía no renovables. Su inacabado tratamiento jurídico”, Energy for a Fair Society on a Safe Planet, 12th IUCN
Academy of Environmental Law Colloquium, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 30 June - 4 July 2014
ÁLVAREZ CARREÑO, S. M.; SORO MATEO, B.; PÉREZ DE LOS COBOS HERNÁNDEZ, E., “La integración del derecho humano al agua en el
ordenamiento jurídico español a través del marco internacional y comunitario. Especial referencia a las reformas estatutarias (SSTC 247/2007, de 12 de
diciembre y 110/2011, de 22 de junio)” en Congreso Internacional WATERLAW, Agua y ciudad, Alicante, 22-23 de octubre de 2014.
ÁLVAREZ CARREÑO, S. M.; DURÁ, C.J.; SARGATGAL. J.; SORO MATEO, B., “La importancia de la custodia del territorio como aportación a los
proyectos integrales trabajados en red: el caso de rewilding North América y su aplicación en España a través de rewilding Europe” en V Jornadas
estatales de custodia del territorio, Barcelona, noviembre de 2014.
BORRÀS PENTINAT, S., “Construyendo el principio de responsabilidad de proteger para fortalecer la seguridad climática” I Encontro de
internacionalização do CONPEDI, Barcelona, 8-10 Octubre 2014.
BORRÀS PENTINAT, S., .”The (R)Evolution of the Environmental Law: From the Human Right to Environment to the Rights of Nature”, Colloquium on
Environmental Scholarship at Vermont Law School, October 3-4 2014, South Royalton, Vermont (USA).
BORRÀS PENTINAT, S. “La responsabilidad soberana para fortalecer la seguridad climática”, I Jornada de Derecho, Seguridad y Defensa, Universidad
Pontificia de Comillas, Madrid, 10 de septiembre de 2014.
BORRÀS PENTINAT, S. "The virtualization of an environmental law master's degree program: challenges and strategies", Teaching and Capacity Building
Workshop: 30 June 3rd Teaching Workshop at the IUCN Academy of Environmental Law 12th Annual Colloquium, June 30, 2014 Universitat Rovira i Virgili Tarragona, Spain, Organized by the Teaching and Capacity Building Committee of the IUCN Academy of Environmental Law.
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•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

•

BORRÀS PENTINAT, S., “The right to defend the environment: The persecution of environmental defenders”, Rhodes Conference on Global Integrity at the
Tipping Point: Imminent and Ongoing Threats to the Ecological, Social and Cultural Evolution of the Planet, June 21 to June 26, 2014.
BORRÀS PENTINAT, S., “Biocentric approach to protect nature: the Bolivian regulations on mother earth and living well”, Second Contemporary Challenges
of International Environmental Law Conference, June 5-7, 2014, Faculty of Law, University of Ljubljana, Slovenia.
BORRÀS PENTINAT, S., “La deslocalización de las emisiones de gases de efecto invernadero: la inclusión del factor ILUC en la reorientación de la política
de biocombustibles de la Unión Europea”. Energy for a Fair Society on a Safe Planet, 12th IUCN Academy of Environmental Law Colloquium, Universitat
Rovira i Virgili, Tarragona, 30 June - 4 July 2014.
BORRÀS PENTINAT, S., Presidència de la sessió: ”III.H. Climate Change and the Forced Movement of People. Challenges for an International
Perspective”. Energy for a Fair Society on a Safe Planet, 12th IUCN Academy of Environmental Law Colloquium, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 30
June - 4 July 2014.
BUBNA-LITIC, K. / COCCIOLO, E. / WEISSMAN, S., “A policy framework for sustainable energy systems with variable geometry: the challenge of
governance”. Energy for a Fair Society on a Safe Planet, 12th IUCN Academy of Environmental Law Colloquium, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 30
June - 4 July 2014.
CAMPINS ERITJA, M., Presidència i coordinació sessió “Side event: Enhancing cooperation between environmental law eletcronic journals: A long way to
go” In 12th IUCNAEL Colloquium, Universitat Rovira I Virgili, Tarragona, 30th June-4th July 2014.
CARDESA-SALZMANN, A. – CEDÓ GUIVERNAU, A., ‘Of Whales and Common Interests: Appraising the Significance of Whaling in the Antarctic for an
International Legal Order in Transition’, II Strathclyde Postgraduate Colloquium of Environmental Law and Governance, Glasgow (UK), 5 juny 2014.
CARDESA-SALZMANN, A. – CEDÓ GUIVERNAU, A., ‘Of Whales and Common Interests: Appraising the Significance of Whaling in the Antarctic for an
International Legal Order in Transition’, Global Integrity at the Tipping Point: Imminent and Ongoing Threats to the Ecological, Social and Cultural Evolution
of the Planet, Rhodes (Greece), 24 juny 2014.
CARDESA-SALZMANN, A., “Developing access-to-justice standards for transnational impact litigation: What role for national courts?”. Energy for a Fair
Society on a Safe Planet, 12th IUCN Academy of Environmental Law Colloquium, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 30 June - 4 July 2014.
CARDESA-SALZMANN, A., Presidència de la sessió: ”III.J. Climate Change and the Forced Movement of People. Challenges for Regional and National
Perspectives”. Energy for a Fair Society on a Safe Planet, 12th IUCN Academy of Environmental Law Colloquium, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 30
June - 4 July 2014.
CARDESA-SALZMANN, A., : ‘Global Constitutionalism, TWAIL, or Pluralism? Exploring New Interdisciplinary Methodologies to Cope with the Global
Ecological Crisis’, ESIL-IGILT Workshop ‘Extra-Legal Dynamics of International Legal Theory, Workshop’, at 10th Anniversary Conference of the European
Society of International Law, Vienna, Austria, 3 setembre 2014.
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•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CARDESA-SALZMANN, A. / COCCIOLO, E./ JARIA I MANZANO, J,, “Beyond Development: Facing Governance Gaps in International Economic Law
through Constitutionalism?”, The American Society of International Law's International Economic Law Interest Group (ASIL IEcLIG) Biennal Research
Conference, 13-15 de Noviembre 2014, Denver (CO) (USA).
CASADO CASADO, L., Ponència: “La reordenación de las competencias ambientales de las entidades locales”. Reunión del Grupo de Trabajo del
Observatorio de Políticas Ambientales, Universidad Complutense de Madrid, 28 de marzo de 2014.
CASADO CASADO, L., “La intervención sobre la contaminación lumínica como instrumento de eficiencia y ahorro energético y de mitigación del cambio
climático. Experiencias en España”. Energy for a Fair Society on a Safe Planet, 12th IUCN Academy of Environmental Law Colloquium, Universitat Rovira i
Virgili, Tarragona, 30 June - 4 July 2014.
CASADO CASADO, L., Ponència “La intervención administrativa del derecho de aguas. El modelo español”, Primer Seminario Internacional “Las
Colecciones Jurídicas de la Corte Suprema: Derecho Ambiental, Derecho de Aguas, Migrantes y Derecho Indígena”, Corte Suprema de Chile, Santiago de
Chile, 17 i 18 de novembre de 2014.
CASADO CASADO, L., “La problemática del fracking desde el punto de vista jurídico. Novedades normativas y jurisprudenciales”, Conferencia impartida en
la Facultat de Dret de la Universitat de Múrcia, Murcia, España, 3 de diciembre de 2014.
CASTELLÁ SURRIBAS, S.J., “Podem parlar de ciutats intel•ligents?”, Forum Internacional d’Educació i tecnologia (FIET), Tarragona, 26 de junio de 2014.
CASTELLÁ SURRIBAS, S.J., “El proyecto Tarragona Smart Mediterranean City”. Energy for a Fair Society on a Safe Planet, 12th IUCN Academy of
Environmental Law Colloquium, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 30 June - 4 July 2014.
CASTELLÁ SURRIBAS, S.J., Presidència de la sessió: ”VI.B. Energy and Smart Cities. Planning the transformation of cities”. Energy for a Fair Society on a
Safe Planet, 12th IUCN Academy of Environmental Law Colloquium, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 30 June - 4 July 2014.
CASTELLÁ SURRIBAS, S.J., Membre del Comité Organitzador del III Congres Eficiencia Energética i smart Cities, Tarragona, 22 d’octubre de 2014.
COCCIOLO, E., “Hacia un nuevo paradigma constitucional para gobernar la globalización", I Jornada Internacional de Investigación Constitucional,
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Universidad de la Sabana, Bogotà (Colombia), 28 de noviembre 2014.
DE LA VARGA PASTOR, A., “The environmental impact assessment and the energetic industry”. Energy for a Fair Society on a Safe Planet, 12th IUCN
Academy of Environmental Law Colloquium, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 30 June - 4 July 2014.
DE LA VARGA PASTOR, A., Presidència de la sessió: ”XIV.A. Waste and Energy Sources”. Energy for a Fair Society on a Safe Planet, 12th IUCN
Academy of Environmental Law Colloquium, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 30 June - 4 July 2014.
DE LA VARGA, A., “An Approach to the Environmental Law”, Conferencista. II International Seminar on Human Mobility and Human Rights. Tarragona,
España, 12 de marzo de 2014.
FAUTH, G. (URV; LUNARDELLI, R.; PEREIRA, E.A. (USP, Brasil), “Justicia ambiental y distribución de energía eléctrica. Principio de precaución y
consumo sostenible en la sociedad del riesgo: el caso referencia de Brasil”. Energy for a Fair Society on a Safe Planet, 12th IUCN Academy of
Environmental Law Colloquium, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 30 June - 4 July 2014.
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FELIPE PÉREZ, B., “Large hydroelectric dams and forced displacement, environmental refugees?”. Energy for a Fair Society on a Safe Planet, 12th IUCN
Academy of Environmental Law Colloquium, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 30 June - 4 July 2014.
GALIANA SAURA, A., “El acceso y la disponibilidad de energía como elementos clave para la efectividad del derecho a una vivienda adecuada: medidas
de fomento de la rehabilitación de viviendas y del autoconsumo energético”. Energy for a Fair Society on a Safe Planet, 12th IUCN Academy of
Environmental Law Colloquium, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 30 June - 4 July 2014.
HAVA GARCÍA, E., “Armonización de la legislación penal sobre patrimonio histórico y medio ambiente” en Definición de Criterios de Armonización
Regional de nuevos tipos penales, Granada, Nicaragua, 24 a 27 de noviembre de 2014.
IGLESIAS MÁRQUEZ, D. / ASCENSIO SERRATO, S.V., “La reforma energética en México de 2013. ¿Hacia un modelo energético integral o dependiente
de hidrocarburos?”. Energy for a Fair Society on a Safe Planet, 12th IUCN Academy of Environmental Law Colloquium, Universitat Rovira i Virgili,
Tarragona, 30 June - 4 July 2014.
JARIA I MANZANO, J. / CARDESA-SALZMANN, A./ PIGRAU, A./ BORRÀS S., “Measuring Environmental Injustice: How Ecological Debt Defines a Radical
Change in the International Law System” EJOLT workshop on Ecologically Unequal Exchange and Ecological Debt, The Human Ecology Division from
Lunds Universitet, Sweden, March 27-28, 2014.
JARIA I MANZANO, J. “Energy Justice and Fragmented Governance”. Energy for a Fair Society on a Safe Planet, 12th IUCN Academy of Environmental
Law Colloquium, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 30 June - 4 July 2014.
JARIA i MANZANO, J., ,Presidència de la sessió: ”III.F. Issues of Public Participation”. Energy for a Fair Society on a Safe Planet, 12th IUCN Academy of
Environmental Law Colloquium, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 30 June - 4 July 2014.
JARIA I MANZANO, J., “Derecho Internacional del medio ambiente, constitucionalismo y praxis judicial: una perspectiva desde España”, Seminario
Internacional de Colecciones Jurídicas de la Corte Suprema. Corte Suprema de la República de Chile, Santiago de Chile, 17 de noviembre de 2014.
MARQUÈS BANQUÉ, M., “La dimensión docente de la RSU: la institucionalización del aprendizaje servicio en la Universitat Rovira i Virgili”, I Jornadas
Internacionales sobre Responsabilidad Social Universitaria, Cádiz, 20-21 de febrer de 2014
MARQUÈS BANQUÉ, M. / MONLLAÓ OLIVÉ, A. / LOMBARDI BOLAÑO, A.C; “El I Mercado de Proyectos Sociales: una acción transversal de promoción
del aprendizaje servicio en la Universitat Rovira i Virgili”, APS(U)5: El aprendizaje-servicio en las universidades. De la iniciativa individual a la institucional,
Madrid, 29-31 de maig de 2014
MARQUÈS BANQUÉ, M, Organització: 3rd. Teaching Workshop at the IUCN Academy of Environmental Law 12th Annual Colloquium, Universitat Rovira i
Virgili, Tarragona, 30 de juny de 2014.
MARQUÈS I BANQUÉ, M., “L’aprenentatge servei a les universitats espanyoles”, Ponencia. 5th GUNi Report, Barcelona, España, 14 de octubre de 2014.
MARQUÈS I BANQUÉ, M., Organizadora del “3rd. Teaching Workshop” en el 12º Coloquio de la Academia de Derecho Ambiental de la IUCN,, Tarragona,
España, 30 de junio de 2014.
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MARQUÈS BANQUÉ, M., Presidència de sessió: “3rd Plenary session: Energy and Environmental Justice”, Energy for a Fair Society on a Safe Planet, 12th
IUCN Academy of Environmental Law Colloquium, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 30 June - 4 July 2014.
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, L., “What role does investor-State arbitration play in tackling climate change?”. Energy for a Fair Society on a Safe Planet, 12th
IUCN Academy of Environmental Law Colloquium, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 30 June - 4 July 2014.
MERINO SANCHO, V.M., “Energy cooperatives and social participation. Can we talk about commonfare?”. Energy for a Fair Society on a Safe Planet, 12th
IUCN Academy of Environmental Law Colloquium, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 30 June - 4 July 2014.
MERINO SANCHO, V.M., Presidència de la sessió: ”X.A. Energy Market Regulation. Privatization, Market Mechanisms and Public Intervention”. Energy for
a Fair Society on a Safe Planet, 12th IUCN Academy of Environmental Law Colloquium, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 30 June - 4 July 2014.
NOGUEIRA LÓPEZ, A. “Race-to-the-bottom? Trasatlantic Trade and Investors Partnership and the implications of the “investor-state dispute-settlement” In
Energy for a Fair Society on a Safe Planet, 12th IUCN Academy of Environmental Law Colloquium, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 30 June - 4 July
2014.
NOGUERA FERNÁNDEZ, A., “La garantía social de los derechos de la naturaleza en Ecuador: el derecho constitucional a la resistencia en la defensa de
los recursos naturales”. Energy for a Fair Society on a Safe Planet, 12th IUCN Academy of Environmental Law Colloquium, Universitat Rovira i Virgili,
Tarragona, 30 June - 4 July 2014.
PIGRAU SOLÉ, A., “La responsabilidad de las empresas por daños al medio ambiente causados en el extranjero. Especial referencia a los riesgos
asociados a la biotecnología”; II Jornadas Internacionales de Bioderecho: Derecho. Salud y Medio Ambiente, Universidad de Murcia, Murcia, 7,8, y 9 de
Enero de 2014.
PIGRAU SOLÉ, A., President del Comitè Organitzador del Congrés internacional “Energy for a Fair Society on a Safe Planet”, 12th IUCN Academy of
Environmental Law Colloquium, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 30 June - 4 July 2014. També n’han format part els següents membres del CEDAT:
J.R. FUENTES, L. CASADO, M. MARQUÈS, A. DE LA VARGA, J. JARIA, E COCCIOLO, A. GALIANA, V. MERINO, N. TORRES, S. BORRÀS.
PIGRAU SOLÉ, A., “Acciones entrelazadas para reclamar la responsabilidad de las empresas transnacionales por daños graves al medio ambiente”.
Ponencia en sesión plenaria. Energy for a Fair Society on a Safe Planet, 12th IUCN Academy of Environmental Law Colloquium, Universitat Rovira i Virgili,
Tarragona, 30 June - 4 July 2014.
PIGRAU SOLÉ, A., Organitzador i intervenció inaugural, 3rd Conference on Business, Conflict and Human Rights; Organized by ICIP in collaboration with
Amnesty International, London (UK), 6th and 7th November 2014.
PIGRAU SOLE, A.; CAMPINS ERITJA, M.; FERNÁNDEZ PONS, X.: “Union européenne et droits des peuples autochtones de l’Arctique: terres, ressources
et consentement”; Colloque International Peuples autochtones et intégrations régionales: Pour une durabilité repensée des ressources naturelles, de la
biodiversité et des services écosystémiques, 27-28 novembre 2014, Université de Rennes I, Rennes (Francia).
QUINTERO OLIVARES, G., “La contaminación fluvial como delito ambiental”, Foro de Formación y Estudios medioambientales del Poder Judicial en la
Comunidad Autónoma andaluza. “Urbanismo y dominio público hidráulico” Granada, 16 y 17 de octubre de 2014.
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RICARTE, T. / PICÓ, L., “Fracking and the economic and environmental stress in Spain: Brief comparative of recent prohibitive regional laws and its
impact”. Energy for a Fair Society on a Safe Planet, 12th IUCN Academy of Environmental Law Colloquium, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 30 June 4 July 2014.
RUIZ SANZ, M., “Análisis socio-jurídico de la "pobreza energética”. Energy for a Fair Society on a Safe Planet, 12th IUCN Academy of Environmental Law
Colloquium, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 30 June - 4 July 2014.
RUIZ SANZ, M., “El derecho al medio ambiente: alertas y urgencias”, Congreso Internacional El tiempo de los derechos. Los derechos humanos en el siglo
XXI, Cádiz, 5, 6 y 7 de junio de 2014.
SAN LUCAS CEBALLOS, M., “Rethinking Development Away From Petroleum Dependency: Ecuador’s Yasuní-ITT Initiative”. Energy for a Fair Society on a
Safe Planet, 12th IUCN Academy of Environmental Law Colloquium, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 30 June - 4 July 2014.
TORRES ROSELL, N.; MARQUÈS I BANQUÉ, M.; MERINO SANCHO, V., "La creació d'una Clínica Jurídica de Drets Humans en un programa APS
consolidat a la URV", Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació 2014: Models flexibles de formació: una resposta a les necessitats
actuals, 2-4 de juliol de 2014.
VILASECA BOIXAREU, I., “Environmental Democracy and Electrical Power Management Models”. Energy for a Fair Society on a Safe Planet, 12th IUCN
Academy of Environmental Law Colloquium, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 30 June - 4 July 2014.
VILLAVICENCIO CALZADILLA, P., “The risks brought about by mitigation projects: the case of Hydro Power Projects in the CDM”. Energy for a Fair Society
on a Safe Planet, 12th IUCN Academy of Environmental Law Colloquium, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 30 June - 4 July 2014.
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2.3. Seminaris de recerca

•

Seminari sobre Teoria Jurídica Internacional. Presentacions del Dr. Antoni Cardesa (Pluralisme normatiu global), la Sra. Lorena Martínez
(Constitucionalisme global) i la Sra. Thays Ricarte (tercermundisme i plantejaments teòrics del Sud Global). 8 de maig de 2014.

•

Taula Rodona sobre el Cas Chevron-Texaco a Ecuador. Participants: Pablo Fajardo, Antoni Pigrau i Antonio Cardesa-Salzmann, Tarragona,
20 febrer 2014.

•

Organització del Congrés internacional: Energy for a Fair Society on a Safe Planet, 12th IUCN Academy of Environmental Law Colloquium,
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 30 juny - 4 juliol 2014.

•

II Seminari d'Investigacions predoctorals en Dret Ambiental. Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 28 d’octubre de 2014.

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
•
•

CAMPINS ERITJA, M.; MAÑÉ ESTRADA, A. (eds), Building a Regional Framework in Central Asia: Between Cooperation and Conflict, ICIP Recerca 02,
ICIP, Barcelona, 2014. ISBN 978-84-393-9112-8, pp. 1-107.
CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, J.L.; FERREIRA FERNÁNDEZ, J.; NOGUEIRA LÓPEZ, A. (eds.), La nueva regulación de las costas, editorial INAP,
Santiago de Compostela, 2014. ISBN 9788473513364.

• PIGRAU SOLÉ A., BORRÀS PENTINAT, S. (Dirs.), Derecho internacional y comparado del medio ambiente: Temas actuales, Huygens Editorial, Barcelona,
2014. ISBN: 978-84-15663-29-4.
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2.4.2. Monografies
•

CAMPINS ERITJA, M., CASADO CASADO, L., NIETO MORENO, J.E., PIGRAU SOLÉ, A, PONT CASTEJÓN, I., Environmental Law in Spain - 2nd
edition, Wolters-KLuwer, June 2014, ISBN 9041153187. ISBN 13: 9789041153180.

2.4.3 Capítols de llibre
•

•

•

•

•

•
•

•

BORRÀS PENTINAT, S., “El reconocimiento legal de los derechos de la naturaleza en Bolivia”, en Lívia Gaigher Bósio Campello, Maria Claudia da Silva
Antunes de Souza e Norma Sueli Padilha (organizadoras), Direito Ambiental no Século XXI: Efetividade e Desafios, Volume III, Editora Arraes, Belo
Horizonte, 2014. ISBN: 978-85-8238-085-7, pp. 311-334.
BORRÀS PENTINAT, S., “Biocentric approach to protect nature: the Bolivian regulations on mother earth and living well”, en SANCIN, V., KOVIC DINE, M.
(Eds.), International Environmental Law: Contemporary Concerns and Challenges in 2014, Ljubljana (Eslovenia): IUS SOFTWARE, GV Zalozba, pp. 139156. ISBN: 978-961-247-280-1.
BORRÀS PENTINAT, S., “La protección del derecho a defender el medio ambiente”, en Coordenadoras: Larissa Ramina e Tatyana Scheila Friedrich,
Coleçao Direito Internacional Multifacetado. Direitos Humanos, Meio Ambiente e Segurança, Vol II, Juruá Editora, Curitiba, 2014, pp. 230-265. ISBN: 97885-362-4783-0.
BORRÀS PENTINAT, S., VILASECA BOIXAREU, I., “Capítulo 7. Los conflictos ambientales causados por empresas transnacionales: realidades y retos
jurídicos internacionales”, en RICARDO SOARES STERSI DOS SANTOS, DANIELLE ANNONI, (Organizadores), Cooperação e Conflitos Internacionais:
Globalização, Regionalismo e Atores, ed. Multideia, CAPES/PROEX/PPGD,Curitiba, 2014, pp. 137-172. ISBN 978-85-86265-97-6.
BORRÀS, S., “Análisis de la contribución del paradigma de desarrollo sostenible a la justicia ambiental, económica y social”, Diálogo Ambiental,
Constitucional e Internacional, Organizadores: B.QUEIROZ / D. BRAGA / M.L. CALOU DE ARAÚJO / V. MOURA; Editora Premius, Fortaleza (Brasil), pp.
29-81. ISBN: 978-85-7924- 318-9.
BORRÀS PENTINAT, S., “De la discriminación ambiental a la construcción de la justicia ambiental”, en Antonio Augusto CANÇADO TRINDADE / César
BARROS LEAL (organizadores) Igualdad y no discriminación, IBDH/IIDH/SLADI, Fortaleza (Brasil), 2014, pp. 205- 258. ISBN: 978-85-420-0435-9.
CAMPINS ERITJA, M., “A Subregional Framework for Transboundary Water management and the Role of the European Union into the Region”, en
CAMPINS ERITJA, M.; MAÑÉ ESTRADA, A. (eds), Building a Regional Framework in Central Asia: Between Cooperation and Conflict, ICIP Recerca 02,
ICIP, Barcelona, 2014. ISBN 978-84-393-9112-8, pp. 29-45.
CARDESA-SALZMANN, A., 'A sub-regional framework of cooperation to combat desertification through the Central Asian Countries' Initiative on Land
Management', en M. Campins & A. Mañé (eds.), Building a Regional Framework in Central Asia. Between Cooperation and Conflict (ICIP Research,
Barcelona, 2014), pp. 60-75.
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•

•

•
•
•
•
•
•

DE LA VARGA PASTOR, A. / SANZ RUBIALES, I., “Capítulo V. Regulación, problemàtica y régimen jurídico de los suelos contaminados: Especial atención
tanto a su declaración, inventario y sujetos responsables, como las diversas acciones que cabe emprender con la finalidad de recuperarlos y repararlos” en
Fernando García-Moreno Rodríguez (coord.), Comentarios sistemáticos a la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, Ed. Aranzadi,
Cizur Menor, 2014; pp. 441-554. ISBN: 978-84-9059-716-3.
FUENTES GASÓ, J. R., CASADO CASADO, L., “Administración local y medio ambiente: la reordenación de las competencias ambientales de las entidades
locales”, en LÓPEZ RAMÓN, F. (dir.), Observatorio de Políticas Ambientales 2014, Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2014, pp. 527-573. ISBN: 978-84-9059594-7.
HUICI SANCHO, L.,”Proteción de los Derechos Humanos y lucha contra el cambio climático” en SAURA ESTAPA, J., RODRÍQUEZ PALOP, Mª E. (Ed.),
Derechos Emergentes: Desarrollo y medio ambiente, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014. ISBN 978-84-90531-76-1, pp. 97 – 120.
JARIA I MANZANO, J.,, “Derechos y medio ambiente”, en Albert Noguera Fernández, Adoración Guamán Hernández (Dirs), Lecciones sobre Estado social
y derechos sociales, Tirant lo Blanch, València, 2014, pp. 577-615.
JARIA I MANZANO, J.,, “The rights of nature in Ecuador: an opportunity to reflect on society, law and environment”, Robert V. Percival, Jolene Lin, William
Piermattei (eds.), Global Environmental Law at a Crossroads, Edward Elgar, Chentelham-Northampton, 2014, pp.48-62.
NOGUEIRA LÓPEZ, A.; SANZ LARRUGA, J., “Política ambiental de Galicia: el Año de la Sentencia del Prestige”, en VVAA, Observatorio de políticas
ambientales, Fundación Galiza-Sempre, Santiago de Compostela, 2014, ISBN 978-84-936100-7-4, pp. 791-808.
NOGUEIRA LÓPEZ, A., “Cambio de modelo económico e social. O goberno das corporacións”, en VVAA, Observatorio de políticas ambientales, Fundación
Galiza-Sempre, Santiago de Compostela , 2014. ISBN 978-84-936100-7-4, pp. 121-133.
PIGRAU SOLÉ A; JARIA i MANZANO, J., “La aplicación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos en el caso de los daños al
medio ambiente causados por empresas españolas en terceros países”, en Carmen Márquez Carrasco (Ed.), España y la implementación de los principios
rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos: oportunidades y desafíos, Huygens, Barcelona, 2014, pp. 301-332. ISBN: 978-8415663-30-0.

2.4.4 Articles en revistes científiques indexades
•
•

ÁLVAREZ CARREÑO, S. M.; SORO MATEO, B.; PEÑAS CASTEJÓN, J. M.; PÉREZ DE LOS COBOS HERNÁNDEZ, E., “El laberinto jurídicoadministrativo de la destrucción ambiental de Portmán”, Revista de Derecho Ambiental (Argentina), número 37, pp. 209-240, 2014.
ÁLVAREZ CARREÑO, S. M.; SORO MATEO, B.; DURÁ, C. J., “El farm bill estadounidense. Un ejemplo a seguir como herramienta de custodia para la
restauración de suelos históricamente contaminados por la minería”, Revista Aragonesa de Administración Pública, número 43-44, 2014.
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•
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•
•
•
•
•
•
•

ÁLVAREZ CARREÑO, S. M.; SORO MATEO, B.; PÉREZ DE LOS COBOS HERNÁNDEZ, E.; SALAZAR ORTUÑO, E., “La regresión de la protección del
litoral español operada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y Uso Sostenible del Litoral. En especial la restauración y reparación del dominio
público marítimo terrestre”, Revista de Derecho Ambiental (Argentina), número. 38, pp. 183-194, 2014.
ÁLVAREZ CARREÑO, S. M.; HERNÁNDEZ LÓPEZ, S. M., “El nuevo régimen de la reutilización de las aguas depuradas: en especial, las novedades en el
nuevo plan hidrológico de la demarcación del segura”, Revista Catalana de Dret Ambiental, ISSN 2014-038X, Vol. 5, No. 2, 2014, pp. 1 – 21.
BAUCELLS I LLADÓS,N J. - HAVA GARCÍA, E. - MARQUÈS I BANQUÉ, M.,”Jurisprudencia general: Derecho penal”, Revista Catalana de Dret Ambiental,
Vol. 5, Núm. 1 (2014).
BORRÀS PENTINAT, S., “Del derecho humano a un medio ambiente sano al reconocimiento de los derechos de la naturaleza”, en Revista Vasca de
Administración Pública,. núm. 99-100. Mayo-Diciembre 2014. Págs. 649-680. ISSN: 0211-9560.
BORRÀS PENTINAT, S., “Perspectiva del Derecho Internacional del Medio Ambiente”, en Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. 5, Núm. 1 (2014),
http://rcda.cedat.cat/index.php/rcda..
BORRÀS PENTINAT, S., “Perspectiva del Derecho Internacional del Medio Ambiente”, en Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. 5 Núm. 2 (2014),
http://rcda.cedat.cat/index.php/rcda.
CARDESA-SALZMANN, A., 'Combating Desertification in Central Asia: Finding New Ways to Regional Stability through Environmental Sustainability?",
Chinese Journal of International Law (2014) 13 (1): 203-231. doi: 10.1093/chinesejil/jmu002
CARDESA SALZMANN, A., "Jurisprudencia ambiental de la Unión Europea", Revista Catalana de Dret Ambiental, 2014, Vol. 5 Núm. 1,
CARDESA SALZMANN, A., "Jurisprudencia ambiental de la Unión Europea", Revista Catalana de Dret Ambiental, 2014, Vol. 5 Núm 2.
CASADO CASADO, L., “Estudio sobre el alcance de la supletoriedad de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, sobre la Ley 27/2006, de 18 de julio, reguladora del derecho de acceso a la información ambiental”, Revista Vasca de
Administración Pública, núms. 99-100, Mayo-Diciembre 2014. pp. 819.846.
CASADO CASADO, L., “Las competencias ambientales de los entes locales tras la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de
la Administración local: breve apunte”, Revista Democracia y Gobierno Local, núm. 25, 2014, p. 13.
CASADO CASADO, L., “El Dret ambiental a Catalunya”, Revista Catalana de Dret Ambiental (www.rcda.cat), vol. 5, núm. 1, 2014. ISSN: 2014-038X.
CASADO CASADO, L., “El Dret ambiental a Catalunya”, Revista Catalana de Dret Ambiental (www.rcda.cat), vol. 5, núm. 2, 2014. ISSN: 2014-038X.
DE LA VARGA, A., “Jurisprudencia al día. Tribunal Supremo. Aguas residuales” en Actualidad Jurídica Ambiental, ISSN 1989-5666, 2014.
DE LA VARGA, A., “Jurisprudencia al día. Tribunal Supremo. Cantabria. Residuos” en Actualidad Jurídica Ambiental, ISSN 1989-5666, 2014.
DE LA VARGA, A., “Jurisprudencia al día. Tribunal Supremo. Cantabria. Evaluación de impacto ambiental” en Actualidad Jurídica Ambiental, ISSN 19895666, 2014.
DE LA VARGA, A., “Jurisprudencia al día. Tribunal Supremo. Castilla-La Mancha. Zonas de Especial Protección para las Aves Silvestres (ZEPA)” en
Actualidad Jurídica Ambiental, ISSN 1989-5666, 2014.
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DE LA VARGA, A., “Jurisprudencia al día. Tribunal Supremo. Cataluña. Planeamiento urbanístico” en Actualidad Jurídica Ambiental, ISSN 1989-5666,
2014.
DE LA VARGA, A., “Jurisprudencia al día. Tribunal Supremo. Comunidad Valenciana. Confederación Hidrográfica” en Actualidad Jurídica Ambiental, ISSN
1989-5666, 2014.
DE LA VARGA, A., “Jurisprudencia al día. Tribunal Supremo. Galicia. Demarcación Hidrográfica” en Actualidad Jurídica Ambiental, ISSN 1989-5666, 2014.
DE LA VARGA, A., “Jurisprudencia al día. Tribunal Supremo. Madrid. Ordenación de los recursos naturales” en Actualidad Jurídica Ambiental, ISSN 19895666, 2014.
DE LA VARGA PASTOR, A. “Jurisprudencia general: derecho administrativo/ jurisprudència general: Dret administratiu” Revista Catalana de Dret
Ambiental, vol. 5, núm. 1, (2014). (www.rcda.cat).
DE LA VARGA PASTOR, A. “Jurisprudencia general: derecho administrativo/ jurisprudència general: Dret administratiu” Revista Catalana de Dret
Ambiental, vol. 5, núm. 2, (2014). (www.rcda.cat).
GÓRRIZ ROYO, E.; MARQUÈS I BANQUÉ, M.; TORRES ROSELL, N., “Crónica jurisprudencial penal”, RCDA, Vol. V Núm. 2 (2014), pp. 1-22
JARIA MANZANO, J., "Jurisprudencia constitucional en materia de protección del medio ambiente", Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 5, núm. 1,
2014.
JARIA MANZANO, J., "Jurisprudencia constitucional en materia de protección del medio ambiente", Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 5, núm. 2,
2014.
PALLARES SERRANO, A., "Estudio sobre el aumento del papel coordinador del Estado en la reforma de la regulación de los Parques Nacionales", Revista
Vasca de Administración Pública, núm. 99/100, mayo-diciembre 2014, pp. 2289-2312.
PALLARÈS SERRANO, A., “Jurisprudencia ambiental en Cataluña”, Revista Catalana de Dret Ambiental, Volumen: 5 Número: 1 (2014).
PALLARÈS SERRANO, A., “Jurisprudencia ambiental en Cataluña”, Revista Catalana de Dret Ambiental, Volumen: 5 Número: 2 (2014).
PIGRAU SOLÉ, A. “The Texaco-Chevron case in Ecuador: Law and justice in the age of globalization”, Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. 5, Núm. 1
(2014).

2.4.5 Articles en altres revistes científiques
•

DE LA VARGA, A.; PRADES, J.; GONZALO, J. L.; FARRÉ, J., “Participación pública en la gestión de residuos radiactivos: el Emplazamiento ATC”, en
Revista Papers, 2014.
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2.4.6 Altres publicacions
•
•
•
•

BORRÀS PENTINAT, S., “Presentación”, en PIGRAU SOLÉ A., BORRÀS PENTINAT, S. (Dirs.), Derecho internacional y comparado del medio ambiente:
Temas actuales, Huygens Editorial, Barcelona, 2014. ISBN: 978-84-15663-29-4.
CASADO CASADO, L., “Country Report: Spain. Retrocesos en la protección del medio ambiente versus revitalización de la economía”, en IUCN Academy
of Environmental Law, IUCNAEL e-Journal, issue, 2014, pp. 249-260 (http://www.iucnael.org/en/e-journal/current-issue-.html).
JARIA I MANZANO, J., “Lecturas esenciales sobre el Derecho ambiental español”, Essential Readings in Environmental Law, IUCN Academy of
Environmental Law, 2014: http://www.iucnael.org/essentials-readings-in-environmental-law-topics.
PIGRAU SOLÉ, A., “Prólogo”, en PIGRAU SOLÉ A., BORRÀS PENTINAT, S. (Dirs.), Derecho internacional y comparado del medio ambiente: Temas
actuales, Huygens Editorial, Barcelona, 2014. ISBN: 978-84-15663-29-4.

2.5. Tesis doctorals
• El dia 27 de febrer de 2014 es va dur a terme la lectura de la Tesi doctoral del Sr. Alberto P. Olivares Gallardo titulada "Análisi comparativo
de las Políticas energéticas de la Unión Europea y Chile, en el sector de la electricidad”, codirigida pel Dr. Antoni Pigrau Solé i el Dr. Joan
Prat Rubí.

• El dia 31 de juliol de 2014 es va dur a terme la lectura de la Tesi doctoral de la Srs. Neus Oliveras Jané, titulada " El objeto de la libertad
religiosa en el estado aconfesional”, dirigida pel Dr. Jaume Vernet Llobet.

• El dia 8 de noviembre de 2014 es va dur a terme la lectura de la Tesi doctoral del Sr. Enrique Eduardo Fernández Ferreira titulada
"Seguridad urbana. Una perspectiva global centrada en las personas”, dirigida pel Dr. Antoni Maria Jordà Fernández.
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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.

•

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: 978-848424-226-0.

•

Quadern número 7: “Eines per a la regulació dels serveis ambientals dels ecosistemes a Catalunya”, Joan Pons Solé. Publicacions URV,
ISBN: 978-84-8424-268-0
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En aquests moments tenim un quadern nou pendents de publicació: “El règim jurídic aplicable als incendis forestals. Especial referència a la
responsabilitat patrimonial de l'administració”, Marta Aguilera Sánchez
El dia 9 de juny de 2014 es va fer la presentació del llibre “Eines per a la regulació dels serveis ambientals dels econsistemes a Catalunya. Hi van
participar l’autor, Sr. Joan Pons Solé; el Sr. Manel Cunill, Enginyer Tècnic Agrícola i Llicenciat en Ciències Ambientals, 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. Aitana De la Varga Pastor,
Professora de Dret Administratiu de la URV.
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2.7. Revista Catalana de Dret Ambiental
Després de la realització d’un estudi de viabilitat i com a conseqüència de les converses iniciades el 2008, a través de la Subdirecció General
d’Informació i Educació Ambiental, es va arribat a un acord amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, a través del qual la
URV i l’esmentat Departament coeditarien una nova publicació científica: la Revista Catalana de Dret Ambiental. El corresponent conveni es va
signar amb data 25 de febrer de 2010. El 9 de novembre de 2010 es va signar una Addenda que modifica alguns aspectes del Conveni de
col·laboració.
El 30 de setembre de 2009 es va constituir el Consell de Redacció de la revista. En formen part 41 persones, tots ells acadèmics o advocats experts
en dret ambiental. Hi són representades 18 universitats: Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Almería, Universidad de Cádiz,
Universidad de Castilla La Mancha, Universidad de Granada, Universidad de Murcia, Universidad Pública de Navarra, Universidad de Valladolid,
Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat d’Alacant, Universitat de
Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat Pompeu Fabra i Universitat Rovira i Virgili
Igualment s’ha format el Consell Assessor de la Revista, del que formen part prestigiosos experts, nacionals i estrangers.
Aquesta publicació té la següent llicéncia Creative Commons Attribution 3.0 License.
L’ISSN és: 2014-038X. La seva web és: www.rcda.cat.
La revista té una periodicitat semestral, és electrònica i d’accés obert. Durant el 2014 s’han editat els números 1 i 2 de 2014 (Vol. 5).

La RCDA ha estat inclosa en els següents directoris, índex i bases de dades de revistes científiques:
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  Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)
La RCDA acompleix 17 dels 18 criteris de qualitat de la CNEAI,
i 20 dels 22 criteris de qualitat fixats per ANECA.

CARHUS+ 2014: qualificació B.

(Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas
de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas), CSIC / ANECA.

CSIC

LATINDEX-Catálogo. La RCDA acompleix els 36 criteris de qualitat.

Sumarios ISOC – Ciencias Sociales y Humanidades
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Information Matrix for the Analysis of Journals

	
  

2.8. Assistència a Congressos i estades de recerca
• La Sra. Beatriz Irene Felipe Pérez va realizar una estada de recerca a la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR Euskadi), Bilbao, entre el
27 de gener i el 27 de febrer de 2014. Va treballar al voltant dels desplaçaments forzados de población per causes ambientals a Colòmbia.
•

El Sr. Daniel Iglesias va fer una estada de recerca al Center for Transboundary Legal Development (CTLD) de la Universitat de Tilburg
(Països Baixos), entre el 3 de març i el 3 de juny de 2014. Va treballar temes relatius a drets humans i empreses, als litigis civils als Països
Baixos i a la responsabilitat per danys ambientals en aquell país.

•

La Sra. Stephanie Ascencio va fer una estada entre el 17 de març i el 16 de juny deo 2014 al Tilburg Sustainability Center (TSC) de la
Universitat de Tilburgo (Països Baixos). Va treballar sobre les polítiques d’adaptació al canvi climàtic i la seva incorporació a l’ordenament
jurídic mexicà.

•

La Sra. Thay Ricarte va fer una estada de recerca, entre el 3 de juny i el 10 de Novembre de 2014, a l’Institute of Social Ecology, IFF Facultat
for Interdisciplinary Studies, Alpen Adria Universitat de Klagenfurt, Viena, Àustria. Allà va treballar temes relatius al metabolisme social, la
sociologia ambiental i la circular economy. Aquesta estada ha generat dos treballs concrets: a) "Post" presentat en el marc de la Conferència
Klagenfurt Goes Global, a l'Institute of Social Ecology, IFF Facultat for Interdisciplinary Studies, Alpen Adria Universitat de Klagenfurt, Àustria:
“International Environmental Law: Holistic Frames for a Sustainable Society”; b) presentació amb el tutor assignat - Willi Haas -, en el marc
del SEC Research Seminar, November 2014: Conceptual and Legal perspective on the Circular Economy: First Impressions on European
Union Circular Economy package.

• La Sra. Beatriz Irene Felipe Pérez va realizar una estada de recerca al Ludvig Boltzmann Institute for Human Rights, a Viena, Austra, entre el
18 de setembre i el 18 de desembre de 2014. Va treballar al voltant dels moviments de població relacionatas amb el canvi climàtic,
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concretament el cas de desplaçaments forçats per projectes MDL finançats des de la Unió Europea. Va fer en aquest context una estada a
Panamà durant el mes de novembre de 2014, per tal d’estudiar el cas de hidroelèctrica Barro Blanco.

• Un grup d'estudiants del Màster Universitari en Dret Ambiental de la URV va assistir al 12è Congrés Nacional de Medi Ambient
(CONAMA 2014) que va tenir lloc a Madrid, entre el 24 i el 27 de novembre de 2014.
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3. Transferència
3.1. Projectes o contractes finançats de transferència en l’àmbit del dret ambiental o en temes afins
• T14287S - Redaccio i lliurament de l'avantprojecte d'ordenança general de medi ambient per a la ciutat de Tortosa - Ajuntament de Tortosa

3.2. Conferències, cursos i seminaris impartits per membres del CEDAT, en l’àmbit del dret ambiental o en temes afins
• Borràs Pentinat, S., “Pobresa energètica, el nou drama del món”, XXII Jornades Científiques mediterrània-CIE 2014 L'energia, un model
obsolet?, organitzat por Mare Terra, 8-10 abril, Tarragona.
• Jaria i Manzano, J., “Energia nuclear: Qüestions de Justícia i Sostenibilitat”, URV, Tarragona, 14 d’octubre de 2014.
• Pigrau Solé, A., Programa de "Master en Estudios Internacionales", del Departament de Dret i Economia Internacionals, de la Universitat de
Barcelona. Seminario sobre "Empresas transnacionales, daños ambientales graves y acceso a la justicia: los casos de Shell en Nigeria y
Texaco-Chevron en Ecuador", 22 de maig de 2014.
• Ricarte, T., “Questões atuais sobre Direito Ambiental – Relação entre Justiça ambiental e obsolescência programada: Uma abordagem à luz
do ambiente laboral”. Escola Judicial de Sergipe (Ejuse), Aracajau, Brasil, 28 novembre 2014.
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3.3. Clínica Jurídica Ambiental
La Clínica Jurídica Ambiental s’integra al Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT). Des del punt de vista de l’organització
curricular, constitueix una matèria obligatòria del màster universitari en Dret Ambiental de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV. En el marc
de la Clínica, els alumnes treballen durant tot el curs acadèmic en casos reals subministrats per clients reals (entitats o institucions que tinguin com a
finalitat la consecució de l’interès general o comunitari —poders públics i ONG, fundacions i plataformes ciutadanes—).
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, Nova York, 2011, en el 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.

Difusió de la Clínica en Jornades i Congressos:

•

DE LA VARGA PASTOR, A.; MARQUÈS I BANQUÉ, M., "12 years of Clinical Legal Education at Universitat Rovira i Virgili: findings and
perspectives", 12th IJCLE Conference in association with 2nd ENCLE Conference: Clinic Without Borders, Olomouc/Praga, República Txeca,
15-18 de juliol de 2014.

•

DE LA VARGA, A., “La transversalidad de la sostenibilidad curricular. Compartir experiencias. Clínica jurídica ambiental”, Ponencia. II
encuentro universitario de Sostenibilización Curricular. Madrid, España, 24 de Febrero de 2014.

•

MARQUÈS BANQUÉ, M., “La Clínica Jurídica Ambiental y la Clínica Jurídica de Derechos Humanos en la URV”, taula rodona “Experiencia y
presentación de las clínicas españolas”, IV Encuentro de Clínicas Jurídicas de las universidades españolas “La enseñanza jurídica clínica y
la función de la abogacía a través del ejercicio pro bono”, Madrid, 16 d’octubre de 2014.

•

MARQUÈS I BANQUÉ, M.; DE LA VARGA PASTOR, A., “12 years of Clinical Legal Education at Universitat Rovira i Virgili: findings and
perspectives”, Comunicación. 12th. IJCLE Conference y 2nd. ENCLE Conference: Clinic Without Borders, Olomouc, República Checa, 15 –
17 de julio de 2014.

63

3.4. Altres activitats
4. Cooperació
La professora Dra. Susana Borràs, del Departament de Dret Públic i la Sra. Thays Ricarte, doctoranda i membre de l'Associació d'Alumnes i Antics
Alumnes de Dret Ambiental de Tarragona (AAEDAT); i Anna Solé i Clàudia Egea, estudiants d'Història de l'Art van presentar el projecte Horts
Socials i va guanyar el Premi al millor projecte d’innovació social. L'entitat social lligada al projecte és el Centre de Dia de l'Onada. La comissió
específica creada per valorar el millor projecte presentat a la convocatòria per membres de la comunitat universitària creu que l'escollit té una
capacitat d’innovació social molt important, permet una gran participació dels membres de la Universitat i una convivència amb persones de
col·lectius desfavorits, als que se’ls dona l’oportunitat de sentir-se útils. Horts socials a la URV proposa la preparació, construcció, condicionament i
conversió d'una zona del campus Catalunya en un espai agrourbà, que posarà en relació universitaris amb persones de col·lectius vulnerables, per
compartir coneixements vinculats a la terra.
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ANNEX I
REGLAMENT DEL CENTRE D’ESTUDIS DE DRET AMBIENTAL DE TARRAGONA ALCALDE PERE LLORET, DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I
VIRGILI
Preàmbul
El Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) és un projecte que implica l’Ajuntament de Tarragona, l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de
Tarragona (EMATSA), l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) i la Universitat Rovira i Virgili (URV). El 23 de maig de 2007 es va signar el Conveni
de creació d’un Centre que té com a finalitats l’organització d’activitats de formació, de recerca, de transferència de coneixements i de sensibilització i creació
d’opinió en el camp del dret ambiental. El Centre, que s’integra en l’estructura de la Universitat Rovira i Virgili duu el nom d’Alcalde Pere Lloret, com a reconegut
jurista i alcalde tarragoní que fou, a fi de reconèixer la seva defensa dels principis democràtics i dels valors humans en el govern de la ciutat de Tarragona. Els
objectius del CEDAT són la generació i la socialització del coneixement en l’àmbit del dret ambiental.
Per això i a proposta dels investigadors implicats, el Consell de Govern en sessió de juliol de 2008 va aprovar iniciar el procés de constitució del CEDAT com a
centre de recerca de la URV. Aquest procés culmina amb l‘aprovació del Pla estratègic i el Reglament del CEDAT, formalitzats en el Consell de Govern, en sessió
de 30 d’abril de 2009.
L'Article 127.1 de l'Estatut de la URV disposa que “La Universitat pot crear, en els àmbits que consideri apropiats, altres centres dedicats a la investigació, sens
perjudici dels instituts universitaris de recerca.” I l'apartat 2 del mateix Article diu que “Aquests centres poden ser: a) Propis de la Universitat Rovira i Virgili. b)
Compartits, amb la participació d’una universitat o més d’una, soles o amb altres entitats públiques o privades, mitjançant un conveni o altres formes de cooperació.
c) Vinculats a la Universitat Rovira i Virgili, mitjançant un conveni, quan la titularitat és d’una altra entitat pública o privada, incloses les empreses de base científica,
tecnològica o artística que hagin sorgit de l’activitat universitària.” En aquest marc, el CEDAT és un Centre compartit entre la URV i altres entitats, creat mitjançant
un Conveni, a l’empara de l'article 127 de l'Estatut de la URV, en la modalitat prevista en l'apartat 2.b. El CEDAT té doncs el reconeixement com a centre de
recerca de la Universitat Rovira i Virgili.
Des del punt de vista de l’estructura administrativa, el CEDAT queda sota el paraigües del Departament de Dret Públic.
D’acord amb les normes aplicables, els Instituts i Centres de Recerca propis de la URV han de dotar-se d’un Reglament de funcionament intern.
Capítol I. Disposicions generals
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Article 1 - Denominació i règim jurídic
1- El Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona Alcalde Pere Lloret (CEDAT) és una estructura de recerca pròpia de la URV d’acord amb allò que preveu
l’article 127.2.b de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili. Es configura com un centre virtual que no modifica l’adscripció del personal docent i investigador o el
personal d’administració i serveis als departaments.
2- El CEDAT es regeix:
a) per la legislació vigent que sigui d’aplicació;
b) per l’Estatut de la URV;
c) Per la normativa de la URV reguladora dels centres de Recerca i altres normatives de desenvolupament adoptades o que es puguin adoptar pels òrgans
competents de la URV que els puguin afectar.
d) Per les disposicions d’aquest Reglament intern i altres normes que es desenvolupin sempre que no envaeixin l’àmbit competencial d’un altre òrgan o
administració.
Article 2 - Objectius i activitats
1- L’objectiu del CEDAT és la generació i la socialització del coneixement en l’àmbit del dret ambiental, sobre la base del compromís pel desenvolupament
sostenible.
2- Per a l’assoliment d’aquest objectiu i en exercici de les funcions que li són pròpies, el CEDAT realitzarà les activitats següents:
a) Desenvolupar projectes de recerca i difondre els seus resultats mitjançant l’edició i la participació en publicacions i l’organització i la participació en congressos,
col·loquis i seminaris científics;
b) Participar en l’organització i impartir estudis de postgrau, doctorat i altres cursos d’especialització i d’actualització professional en l’àmbit de les seves
competències d’acord amb la normativa vigent.
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.
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d) Desenvolupar activitats de divulgació científica i de prestació de serveis pro bono en l’àmbit del dret ambiental, mitjançant la formació, l’elaboració d’estudis o
l’assessorament
Article 3 – Composició i recursos
1. El CEDAT podrà comptar amb els recursos humans, materials i de gestió assignats pels departaments als grups de recerca que l’integren, així com
investigadors externs quan col·laborin activament en les activitats del CEDAT.

2. En el moment de constitució del CEDAT, s’hi integren les persones que es relacionen en la disposició addicional.
3. La vinculació de nous membres al Centre, a proposta del director o la directora, ha de ser acordada pel Consell de Direcció.
4. En el cas dels investigadors, per poder ser membre del Centre, un investigador ha d’acreditar, en els darrers 5 anys, una producció equivalent a la que atorga la
qualificació d’investigador actiu a la URV.
5. Es poden vincular temporalment al CEDAT persones procedents d’altres universitats i/o institucions públiques o privades mitjançant un conveni de col·laboració
que ha de definir les persones que es vinculin, la durada i, les condicions de la seva vinculació.
6. La desvinculació de membres del Centre a proposta del director o la directora o de la persona interessada, ha de ser acordada pel Consell de Direcció del
Centre.
7. El director o la directora ha de mantenir actualitzada la relació dels membres del CEDAT.
Capítol II. Organització
Article 4 – Estructura del CEDAT
1- El CEDAT té els òrgans de govern i gestió següents:
a) el Director o Directora,
b) el Consell de Direcció,
c) la Comissió de Seguiment
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2. El CEDAT té un Consell Assessor.
Article 5 - El director o la directora del CEDAT
1. El director o la directora del CEDAT és proposat o proposada de comú acord per les parts en el Conveni, mitjançant la Comissió de Seguiment, entre els
professors i professores del Departament de Dret Públic de la URV, a proposta del Consell de Direcció.
2- El director o la directora és nomenat o nomenada pel rector o rectora de la URV, per un mandat de tres anys, renovable per períodes d’igual durada. El director o
la directora pot ser cessat o cessada en qualsevol moment pel rector o la rectora de la URV, a proposta de les Parts en el conveni de creació a través de la
Comissió de Seguiment.
3- Són funcions del director o la directora:
a) Representar el Centre, dirigir-lo i realitzar la gestió ordinària.
b) proposar als òrgans competents la contractació dels recursos humans propis;
d) desenvolupar el programa d’accions aprovat pel Consell de Direcció;
e) signar els contractes programes que es puguin establir entre el Centre de Recerca i la URV;
f) convocar i presidir les reunions del Consell de Direcció;
g) autoritzar les despeses del CEDAT,
h) trametre anualment al vicerector competent les modificacions que s’hagin pogut produir en la relació dels membres del CEDAT;
i) totes les altres funcions que li atribueixi aquest Reglament i aquelles altres relatives a la direcció de la gestió ordinària del CEDAT que aquest Reglament no
atribueixi al Consell de Direcció.
4. Quan el volum d’activitat del Centre ho requereixi el director o la directora podrà designar un coordinador o coordinadora que l’assisteixi en la gestió de les
activitats del CEDAT.
Article 6 - El Consell de Direcció
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1- El Consell de Direcció, presidit pel director o la directora, està format per un nombre no inferior a set investigadors amb grau de doctor, entre els investigadors de
la URV vinculats al CEDAT, un representant dels investigadors en formació que desenvolupin la seva activitat de recerca al CEDAT i un membre del personal
tècnic de suport vinculat al CEDAT. Tots ells són designats pel director o directora.
2. El membre del personal tècnic de suport farà les funcions de secretari o secretària encarregat/ada d’elaborar les actes de les reunions del Consell de Direcció.
3. Són competències del Consell de Direcció:
a) elaborar i garantir el desenvolupament del pla estratègic del CEDAT, així com la seva revisió;
b) aprovar el pressupost anual del CEDAT;
c) aprovar les línies de recerca i la programació d’activitats del CEDAT;
d) aprovar la memòria anual d’activitats del CEDAT;
e) elaborar el Reglament del CEDAT i les seves possibles modificacions, i elevar-lo al Consell de Govern per a la seva aprovació;
f) acordar la vinculació i desvinculació dels membres del CEDAT;
g) aprovar la proposta dels contractes-programa que eventualment es puguin establir amb la URV:
h) avaluar i autoritzar els projectes de transferència que es desenvolupin des del CEDAT;
i) aprovar les accions formatives en les que participi el CEDAT.
3- El Consell es reuneix en sessió ordinària, com a mínim una vegada al mes, i en sessió extraordinària sempre que el seu director ho cregui oportú per iniciativa
pròpia, o a petició d’una tercera part dels seus membres.
4- Les convocatòries s’han de fer per escrit, amb l’ordre del dia corresponent, amb una antelació mínima de quaranta vuit hores. No es poden prendre acords vàlids
respecte de nous assumptes no inclosos en l’ordre del dia, llevat que a la reunió hi siguin presents tots els membres del Consell i s’aprovi la seva inclusió amb el
vot favorable de la majoria.
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.
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Article 7 – La Comissió de Seguiment
1- La Comissió de Seguiment del CEDAT està formada per vuit persones; quatre en representació de la URV i quatre més, en representació de les altres parts en
el Conveni de creació, d’acord amb el que estableix el mateix Conveni.
2- La Comissió de Seguiment ha de vetllar per l’acompliment del Conveni de creació del CEDAT i fer el seguiment de les activitats del CEDAT mitjançant la
memòria anual i el programa d’activitats. Es reuneix, com a mínim, una vegada a l’any.
3. El rector de la URV convoca les reunions de la Comissió. El rector de la URV i l’Alcalde de Tarragona, o les persones a qui designin comparteixen la presidència
de la Comissió.
Article 8: El Consell Assessor
El Consell Assessor del CEDAT està format per experts reconeguts en l’àmbit jurídic i/o ambiental, proposats pel Director o la Directora, d’acord amb les parts en el
Conveni de creació del CEDAT.
El/la Director/a pot sotmetre a la consideració del Consell Assessor les qüestions que consideri oportunes.
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.
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Article 10 - Drets de propietat intel·lectual i/o industrial
1- Les patents, models d’utilitat, creacions intel·lectuals o qualsevol altre tipus de drets derivats de l’activitat desenvolupada pels membres del CEDAT vinculats a la
URV en l´àmbit del dret ambiental són de titularitat de la URV. En tot cas, aquest fet no afectarà a la condició d’autors.
2- En totes les publicacions, documents i materials que es generin amb motiu de l’activitat del Centre i en la participació en conferències, cursos o congressos, en
l’àmbit del dret ambiental, els investigadors de la URV han d’identificar la pertinença al CEDAT, al Departament al qual pertanyen i a la URV.
Disposició addicional
A l’entrada en vigor d’aquest Reglament resten vinculades al CEDAT les persones següents:
Investigadors propis de la URV
1.
Dr. Adolf Barceló Barceló
2.
Dra. Susana Borràs Pentinat
3.
Dr. Santiago José Castellà Surribas
4.
Dra. Lucía Casado Casado
5.
Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó
6.
Dra. Àngels Galiana Saura
7.
Dr. Alfons González Bondia
8.
Dr. Jordi Jaria Manzano
9.
Dr. Antoni Maria Jordà Fernández
10. Dra. Maria Marquès Banqué
11. Dra. Anna Pallarès Serrano
12. Dr. Antoni Pigrau Solé
13. Dr. Miquel Àngel Purcalla Bonilla
14. Dr. Gonzalo Quintero Olivares
15. Sra. Laura Roman Martín
16. Dr. Mario Ruiz Sanz
17. Dr. Josep Maria Sabaté Vidal
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18. Dra. Núria Torres Rosell
19. Dr. Jaume Vernet Llobet
Investigadors en formació
1.
Sra. Aitana de la Varga Pastor
2.
Sr. Alberto Olivares, Becari
Personal tècnic de suport
1.
Sra. Mercè Figueras Saludes
Investigadors externs a la URV
Universitat de Barcelona
1.
Dra. Mar Campins Eritja.
2.
Sra. Neus Oliveras Jané (URV en comissió de serveis a la UB)
Universidad del País Vasco
3.
Dra. Blanca Lozano Cutanda
Universitat Autònoma de Barcelona
4.
Dr. Joan Baucells Lladós (URV en comissió de serveis a la UAB)
5.
Dra. Judith Gifreu Font
6.
Dra. Marta Franch Seguer
7.
Dra. Isabel Pont Castejón
Universitat Jaume I de Castelló
8.
Dr. José Luís Blasco Díaz
Universidad de Granada
9.
Dra. Teresa Fajardo del Castillo
Universidad de Cádiz
10. Dra. Esther Hava García
Universidade de Santiago de Compostela
11. Dra. Alba Nogueira López
Disposició final
Aquest Reglament entrarà en vigor el mateix dia de la seva aprovació pel Consell de Govern.
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ANNEX II
ALTRES PUBLICACIONS DELS MEMBRES DEL CEDAT

1. Llibres dirigits, coordinats o editats
•
•
•
•

SABATÉ VIDAL, J. M.; FORCADELL ESTELLER, X., (coords.), La reforma del sector públic local: Com afecten els projectes de llei de reforma local als ens
instrumentals que formen el sector públic local?, Diputació de Barcelona, Barcelona, 2014, ISBN 9788498036879.
SABATÉ VIDAL, J. M.; FORCADELL ESTELLER, X., (coords.), Per uns governs locals més eficients: visions des d'Europa, Diputació de Barcelona,
Barcelona, 2014, ISBN 9788498036824 / 9788498036800.
SABATÉ VIDAL, J. M.; FORCADELL ESTELLER, X., (coords.), Reptes i oportunitats davant dels projectes de reforma del règim local impulsats pel govern
estatal i el govern de la Generalitat, Diputació de Barcelona, Barcelona, 2014, ISBN 9788498036671 / 9788498036763.
SABATÉ VIDAL, J. M.; FORCADELL ESTELLER, X., PIFARRÉ ESTRADA, M. (coords.), Els governs locals de Catalunya davant la reforma del règim local
espanyol, Parlament de Catalunya, Barcelona, 2014, No. 35, ISBN 9788439392026.

2. Monografies
•

•

•
•

CERRATO, E. / FREIXES, T. / MERINO, V.M. / OLIVERAS, N. / ROMÁN, L. / SALES, M. / STEIBLE, B. / TORRES, N. / VAÑÓ, R. / VISSER, C., Teresa
Freixes & Laura Román (ed.), Protection of the gender-based violence victims in the European Union. Publicacions Universitat Rovira i Virgili,/Publicacions
Universitat Autònoma de Tarragona - Barcelona, 2014, ISBN (URV) 978-84-8424-333-5, (UAB) 978-84-490-4489-2.
CERRATO, E. / FREIXES, T. / MERINO, V.M. / OLIVERAS, N. / ROMÁN, L. / SALES, M. / STEIBLE, B. / TORRES, N. / VAÑÓ, R. / VISSER, C., Teresa
Freixes & Laura Román (ed.), Protección de las víctimas de violencia de género en la Unión Europea, Universitat Rovira i Virgili,/Publicacions Universitat
Autònoma de Tarragona - Barcelona, 2014, ISBN (URV) 978-84-8424-3337-3, (UAB) 978-84-490-4488-5.
NOGUEIRA LÓPEZ, A.; y otros, A UE como problema. Reflexións desde Galiza, Fundación Galiza Sempre, Santiago de Compostela, 2014, ISBN
9788493610074.
QUINTERO OLIVARES. G., Els delictes economics, UOC-Publishing, Barcelona, 2014. ISBN:978-84-9064-210-8.

3. Capítols de Llibre
•

BLASCO DÍAZ, J.L., “Libertad de industria, Directiva de Servicios y crisis económica”, en SORIANO GARCÍA, J.E. (dir.), Por el derecho y la libertad. Libro
Homenaje al Profesor Juan Alfonso Santamaría Pastor, Volumen II, Iustel, Madrid, 2014. ISBN 978-84-9890-254-9, pp. 2243-2269.
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•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

BLASCO DÍAZ, J.L., “Transparencia y cuentas públicas”, en GARCÍA MACHO, R. Ordenación y transparencia económica en el Derecho público y privado,
Marcial Pons, Madrid, 2014. ISBN 9788415948780.
CAMPINS ERITJA, M., “La enseñanza del derecho en Canadá”, en TURULL, M.; ALBERTÍ, E., (Dirs.), La enseñanza del derecho en Europa y América,
Octaedro, Barcelona, 2014. ISBN 978-84-9921-524-2, pp. 75-90.
CASTELLA SURRIBAS, S.J. : “Orientacions de la UE sobre llibertat regiliosa” Informe Ferrer i Guardia 2014: Aportacions per a una societat laica, Ed.
Fundació Ferrer i Guardia, Barcelona, 2014.
CASTELLA SURRIBAS, S.J. : “Comentari de Jurisprudencia” Informe Ferrer i Guardia 2014: Aportacions per a una societat laica, Ed. Fundació Ferrer i
Guardia, Barcelona, 2014.
COCCIOLO, C., “Banca en la sombra, agencias de calificación y derecho. Una visión sobre la regulación y el lado oscuro del sistema financiero global”, en
Salvador Armendáriz, M., Las transformaciones de la regulación bancaria: en las fronteras del Estado de Derecho, Marcial Pons, 2014, pp. 343-393.
GONZÁLEZ BONDIA, A., “La acción exterior en el Tratado de Lisboa”, en Esther Barbé (directora): La Unión Europea en las relaciones Internacionales,
Tecnos, Madrid, 2014, pp. 35-58. ISBN: 978-84-309-6268-6.
GONZÁLEZ BONDIA, A., “Nous estats sorgits d’estats membres i les seves relacions amb la Unió Europea”, en Xavier Solano; Geoff Cowling; Iñigo Urrutia
Libarona; Joan Ridao i Martín; Alfonso González Bondia; Patrick Taillon; Jean Leclair: Fòrum sobre el dret a decidir. 1, Dret comparat i context
internacional. (Col•lecció Institut d’Estudis Autonòmics, 91). Institut d'Estudis Autonòmics, Barcelona, 2014, pp. 109-131. ISBN: 978-84-393-9192-0.
GONZÁLEZ BONDIA, A., “La Unión Europea ante el reto del derecho a decidir”, en Joan Josep Queralt; Joan Ridao; Xavier Pons; Joaquín Tornos; Esther
Giménez-Salinas; Antoni Font; Alfonso González Bondia; Eduard Sagarra: ¿Existe el derecho a decidir? Preguntas y respuestas sobre el proceso abierto
en Cataluña. Tibidabo Ediciones, Barcelona, 2014, pp. 113-145. ISBN: 978-84-9968-990-6.
GRIGLIO, E.; JARIA I MANZANO, J.,, “Legal Transplants in the Spanish Parliamentary Architecture and Legislative Decision-Making”, Nicola Lupo, Lucia
Scaffardi (eds.), ‘Legal Transplants’ and Parliaments: A Possible Dialogue Amongst Legislators?, Eleven Publishing, La Haia, 2014, pp. 97-120.
HUICI SANCHO, L.; ESPÓSITO, S, “La enseñanza del Derecho en Argentina” en TURULL RUBINAT, M.; ALBERTÍ ROVIRA, E., (Ed.), La enseñanza del
Derecho en Europa y América Planes de estudio, metodologías, evaluación y acceso a las profesiones jurídicas, Octaedro / ICE-UB, Barcelona, 2014.
ISBN 978-84-9921-524-2, pp. 35 – 48.
HUICI SANCHO,L. ”Participation of Central Asian States in international organitzations” en CAMPINS ERITJA, M., MAÑE ESTRADA, A., (ed.& coord.),
Building a regional framework in Central Asia. Between cooperation and conflict, ICIP, Barcelona, 2014, ISBN 978-84-393 -9112-8, pp. 24 – 40.
HUICI SANCHO, L.,” The United Nations responsibility for the unlawful act of its oficials and experts on mission” en PONS RAFOLS, X. (Dir.) CALVET, E.
(Coord.), The Criminal Accountability of United Nation Officials, ICIP, Barcelona, 2014, 2013-9446, pp. 103 – 117.
JARIA I MANZANO, J.,, “El terrorismo como síntoma: constitucionalismo, legitimidad del poder y globalización”, Miguel Revenga Sánchez (ed.), Terrorismo
y Derecho bajo la estela del 11 de septiembre, Tirant lo Blanch, València, 2014, pp. 61-84.
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•
•

•
•

•
•
•

•
•

•

MARQUÈS I BANQUÉ, M., “El Pro Bono en la Universidad: Clínicas jurídicas: Futuros Abogados”, en Guía para la práctica del voluntariado jurídico,
Fundación Aranzadi Lex Nova, 2014, pp. 67-79.
NOGUEIRA LÓPEZ,A., “El régimen de intervención local en las actividades privadas”, en SANTAMARÍA PASTOR, J.A. (coord.), La reforma de 2013 del
régimen local español, Fundación Democracia y Gobierno local, 2014. ISBN 978-84-939146-5-3, pp. 339-364.
NOGUERA FERNÁNDEZ, A., "La reforma constitucional española de 2011: el principio de estabilidad presupuestaria y el fin del Estado social". En A.
Noguera Fernández y A. Guamán Hernández (Dirs.), Lecciones sobre Estado social y derechos sociales. Tirant lo Blanch, Valencia 2014, 215-238.
ISBN13:9788490537916.
NOGUERA FERNÁNDEZ, A., “Hacia una redefinición de la teoría del Poder Constituyente”. En R. Martínez Dalmau (ed.) Teoría y práctica del poder
constituyente, Tirant lo blanch, Valencia, 2014.
OLIVERAS JANÉ, N.; ROMÁN MARTÍN, L., “La protección a las víctimas de violencia de género en la Unión Europea: en especial, la Orden Europea de
Protección”, en Pastor, I. (Coord.), Román, L. (Coord.), Giménez, A. (Coord.), Integración europea y género, Ed. Tecnos, Madrid, 2014, pp. 89 – 122, ISBN
9788430962181.
QUINTERO OLIVARES, G., “Definiendo el terrorismo: normatividad y materialidad”, en VVAA, “Terrorismo y Derecho Bajo la Estela del 11 de Septiembre”,
Revenga Sánchez, M. (Dir.), Valencia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014. ISBN: 978-84-9053-668-1.
QUINTERO OLIVARES, G., “Blanqueo, comiso, y tributación del dinero sucio”, en Crisis financiera y derecho penal económico / Manuel Maroto Calatayud;
Eduardo Demetrio Crespo (dir.), 2014, ISBN 9788415276272, págs. 635-656, BdF-Edisofer, Madrid-Buenos Aires-Montevideo, 2014.
QUINTERO OLIVARES, G., “Malvados ex lege: traidores y sicarios. La explicación cultural e histórica de esas formas de asesinato y la necesidad de
revisarlas”, en Crímenes y castigos. Miradas al Derecho penal a través del arte y la cultura, Valencia, Tirant lo Blanch, 2014, pp. 753– 787.
ISBN13:9788490538531
QUINTERO OLIVARES, G., “La ley penal y la violencia de genero”, en Medidas de prevención de la reincidencia en la violencia de género / Margarita Roig
Torres (dir.), 2014, ISBN 978-84-9053-071-9, pp. 69-92.
ROMÁN MARTÍN, L. / OLIVERAS JANÉ, N., “La protección a las víctimas de violencia de género en la Unión Europea: en especial, la Orden Europea de
Protección”, en Giménez Costa, Ana / Pastor Gosálbez, Mª Inmaculada / Román Martín, Laura (coords.) Integración europea y genero, Tecnos, Madrid,
2014, pp. 89-122. ISBN: 978-84-309-6170-2.
VERNET LLOBET, J., “Glossa”, a Maria MARTÍ BAIGET (coord. i ed.), L’Onze de Setembre al Castell de Calafell. 1987-2013, Ajuntament de Calafell, 2014,
pp. 83-91.

4. Articles en revistes científiques indexades
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

CASADO CASADO, L., “El alcance de las competencias estatales y autonómicas en materia de expropiación forzosa. Especial referencia a Cataluña”,
Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, núm. 20, 2014.
GALIANA SAURA, Á. / ANDREU LLOVET, R., "Entre la oscuridad de la noche y la luz del día: transparencia, indeterminación y una casa de cristal en
contrucción", en CEFLegal Revista práctica de Derecho, número 167, diciembre 2014.
GONZÁLEZ BONDIA, A.; RIDAO, J., “La Unión Europea ante la eventual creación de nuevos Estados surgidos de la secesión de Estados miembros”, en
Revista de Derecho de la Unión Europea, ISSN 1695-1085, No. 27 – 28, 2014 – 2015, pp. 363 – 390.
HAVA GARCÍA, E., “Antes y después de la doctrina Parot: La refundición de condenas y sus consecuencias”, Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad,
número 6 pp.
HAVA GARCÍA, E., “La influencia internacional en el blanqueo de capitales y el lavado de activos. Algunas reflexiones en torno a su regulación en España
y Argentina”, Revista de Derecho Penal, Volumen II, número 1, pp. 45 – 80, 2014.
NOGUEIRA LÓPEZ, A., “Crónica legislativa de Galícia Ano 2013. A protección do galego baixo mínimos”, Llengua i Dret, número 61, 2014.
NOGUERA FERNÁNDEZ, A., “Juventud, Memoria y Derechos en Tiempos de Crisis. Una Reflexión desde la Crítica Literaria de Walter Benjamin y la
Generación Perdida de 'Historias del Kronen'”, Revista Derecho del Estado, No. 32, 2014, pp. 125-143.
NOGUERA FERNÁNDEZ, A.,:”El valor pluralismo político del art. 1.1 de la Constitución ante la reestructuración del sistema político y económico”, Revista
Vasca de Administración Pública, núm. 99/100, mayo-diciembre 2014, pp.2185-2208
QUINTERO OLIVARES, G., “Protección a las víctimas y función de la Justicia”, Actualidad Jurídica Aranzadi, ISSN 1132-0257, Nº 884, 2014.
RIDAO, J.; GONZÁLEZ BONDIA, A., “La Unión Europea ante la eventual creación de nuevos Estados surgidos de la secesión de Estados miembros”,
Revista de Derecho de la Unión Europea, 27-28, 2014/2015, pp. 363- 390.
RUIZ SANZ, M., “Instruir en Derecho y Cine: una apuesta entre elecciones y pasiones”, Revista de educación y derecho, ISSN 2013-584X, Nº. 9, 2014, 22
págs.
RUIZ SANZ, M., “Cine documental y derechos humanos: de esquimales a militares”, Teoría y derecho: revista de pensamiento jurídico, ISSN 1888-3443,
Nº. 15, 2014, págs. 218-242.
VILLACAMPA, C.; TORRES ROSELL, N., « Trafficked Women in Prison: The Problem of Double Victimisation”, European Journal On Criminal Policy And
Research, April 2014. DOI: 10.1007/s10610-014-9240-z.

5. Articles en altres revistes científiques
PIGRAU SOLÉ, A., Correspondents’ Reports, “Spain”, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 16, 2013,T.M.C. Asser Instituut, The Netherlands, 2014. Disponible [en línea]
en http://www.asser.nl/upload/documents/20140523T035810-Spain%20YIHL%2016%202013.pdf
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ANNEX III
ALTRES PROJECTES DE RECERCA AMB PARTICIPACIÓ D’INVESTIGADORS DEL CEDAT
Projectes vigents durant el 2014

• 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.

• Unión Europea. "Gender Violence: Protocols for the Protection of Victims and Effectiveness of Protection Orders” (project proposal JUST/20112012/DAP/AG/3531) Programa Daphne III, 2011-2012. Projecte coordinat des de la URV per la Dra. Laura Román, i compta amb altres tres socis:
Universitat Autònoma de Barcelona, Bulgarian Judges Association y University of Szczecin, de Polònia. Període: 2013-2015. Referència de la concessió:
JUST/2012/DAP/AG/3531. A mes hi participen els Drs. Núria Torres, Víctor Merino, Neus Oliveras.

• “Desafios regulatorios del derecho internacional y europeo ante los avances de las ciencias de la vida y la biotecnología moderna”. Universitat de
Barcelona. Investigador/es responsable/es: Xavier Pons Rafols. 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

• “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.

• “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.
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• “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, Universitat de Barcelona. Hi
participa el Dr. Jordi Jaria.
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ANNEX IV
ALTRES PROJECTES O CONTRACTES DE TRANSFERÈNCIA AMB PARTICIPACIÓ DE MEMBRES DEL CEDAT
1. T14035S - Modificacio de l'ordenança general de convivencia ciutadana i us d'espais publics de l'Ajuntament de Tarragona – Ajuntament de Tarragona.
2. T14143S - Asesoramiento y asistencia tecnica en materia de formacion, estudio, investigacion y actividad institucional - Fundacion Democracia y Gobierno
Local 3. T14154S - Assessorament Juridic en Processos Contenciosos - Administratius -Ajuntament de Valls 4. T140425 - Assistència per a la creació d’una empresa pública i altres aspectes d’assessorament jurídic, a sol·licitud de l’Ajuntament de Falset. l’Ajuntament
de Falset .
5. T140665 - Informe sobre la compatibilitat del règim jurídic dels Consorcis de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla (Consorci de Serveis Bàsics de Salut i
Consorci per a l’Atenció Social i la Dependència), amb la reforma de la legislació local espanyola, realitzada a través de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local .
6. T14199S - Dictamen sobre un possible conflicte d’interessos - Fundacio Hospital Sant Pau i Santa Tecla 7. T14210S - Analisi de les relacions juridiques entre l'’ICS i una empresa publica - Gestio i Prestacio de Serveis de Salut
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ANNEX V
ALTRES CONFERÈNCIES, CURSOS I SEMINARIS IMPARTITS PER MEMBRES DEL CEDAT DURANT EL 2014

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

BLASCO DÍAZ, J.L., "La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno: visión general” en Seminario sobre
delitos económicos y régimen sancionador de la Ley de Transparencia, Sindicatura de Comptes, Valencia, 5 de marzo de 2014.
CASTELLÁ SURRIBAS, S.J., “Naciones Unidas y la justícia transicional: el relator espacial para la promoción de la verdad, la justícia, la reparación y las
garanties de no repetición”, Congreso Internacioonal sobre transiciones en el mundo contemporáneo, URV, Tarragona, 7 de mayo de 2014.
CASTELLÁ SURRIBAS, S.J., Direcció XVII Seminari Dret Internacional Humanitari “Justicia Transicional i desaparicions forçades”, URV - Creu Roja
Tarragona - ICIP. 27 i 28 de novembre de 2014.
HAVA GARCÍA, E., “Perfiles actuales de la criminalidad juvenil: factores criminógenos implicados” en IX Congreso Internacional de Derecho Penal de la
Pontificia Universidad Católica, Universidad Católica Pontificia del Perú, Perú, 7 a 9 de mayo de 2014.
HUICI SANCHO, L., “La Unión Europea: restos y perspectivas en contexto de crisis” en Seminario Internacional de Derecho Internacional y Derecho
Tributario Comparado, Temuco (Chile), 2014.
JARIA i MANZANO, J., Ponencia “Reflexiones sobre la naturaleza del Poder Constituyente a partir del caso de Suiza”; III Congreso ‘Teoría y práctica del
Poder Constituyente’, Departamento de Derecho Constitucional, Ciencias Políticas y de la Administración de la Universitat de València, Valencia, 2 de
diciembre de 2014.
MERINO SANCHO, V.M., “La utilización de la mujer en la publicidad: regulación jurídica y autorregulación. Límites de la libertad de expresión”. Foro de
debate sobre publicidad sexista: caso práctico calendario Ryanair. Màlaga, 7 de febrero de 2014.
MERINO SANCHO, V.M., “La gestión del riesgo en los supuestos de violencia contra las mujeres en situación administrativa irregular y su tratamiento
jurídico”. El tiempo de los derechos. Los derechos humanos en el siglo XXI. Cádiz, 5, 6 y 7 de junio de 2014.
MERINO SANCHO, V.M., “Protection of gender-based violence victims at the crossroads: the European protection order Directive'. IARS 3rd International
Annual Conference: A Victim-Led Criminal Justice System?. Londres (Reino Unido), 19th-20th November 2014.
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