Curriculum vitae
Imprès normalitzat (CAT/AGR/AAI)
Nombre de fulls que conté: 65
Nom i cognoms: Aitana De la Varga Pastor
Data: 14 d'octubre de 2016

Aquest currículum es presenta sense perjudici que en el procés d’avaluació es pugui demanar a la
persona interessada l’ampliació i justificació de la informació que conté.

1. Dades personals
Cognoms i nom

DNI

De la Varga Pastor, Aitana
Nacionalitat

Data de naixement

Sexe
Home

Espanyola

Dona

2. Situació professional actual
Institució/organisme/empresa

Centre

Universitat Rovira i Virgili

Facultat de Ciències Jurídiques

Departament, secció, unitat

Adreça

Dret Públic, àrea de Dret Administratiu

Avda. Catalunya, 35

Codi postal

Municipi

Província

43002

Tarragona

Tarragona

Categoria professional actual

Data d’inici

Professora Visitant

1

de

gener

de

2016
Situació administrativa
Funcionari/ària

Contractat/ada

Interí/ina

Becari/ària

Una altra situació (especifiqueu-la):

Dedicació
A temps complet

A temps parcial

3. Identificació científica (opcional)

ORCID ID: 000-0002-3124-4409

Scopus ID: 56268784600


Researcher ID: E-3648-2016

4. Formació acadèmica

Titulació universitària

Centre

Data d’obtenció

1. Llicenciada en Dret

1. Universitat Rovira i Virgili

1. 13 de setembre
2000

Doctorat

Centre

1. Doctorat en Dret

1.

Altres titulacions de postgrau
1.

Màster

en

Dret

Públic

D’estudis

Avançats

4.

Diplomatura

de

d’Educació
Pompeu

Contínua

Fabra

.

20

d’

2. 2 d’abril 2004
Universitat

Autònoma

en Barcelona
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– 1.

(IDEC- octubre 2003

UPF)

Gestió gerencial local

gener

Data d’obtenció

3.
Postgrau

de

Centre

en 2. Universitat Rovira i Virgili

Dret Administratiu

15

2010

Universitat

2. Màster en Dret Ambiental

de 1.

Autònoma

Barcelona

i 1. Institut

Organització Administrativa
3. Diploma

Data d’obtenció
Universitat

4. Universitat Rovira i Virgili

3.

30

de

gener

de 2006
4. 7

d’abril

de

2005

2

5. Activitats de caràcter científic o professional anteriors a la situació actual
Situació/plaça
1.

Període

Institució

Becària

pràctiques. 1. Ajuntament de Tarragona

en

1. juliol 2000

Departament de Medi Ambient

2. Despatx de l’advocat Josep Anton 2.

2. Advocada

Baixeras Sastre

3.

Becària

pràctiques. 3. Ajuntament de Barcelona

en

4. Universitat Rovira i Virgili

Departament d'Urbanisme
4.

Becària

de

Recerca

juliol

2000

fins gener 2002
3.

octubre

2001

fins juny 2002

(Beca 5. Universitat Rovira i Virgili

4. 1 d’octubre de

6. Universitat Rovira i Virgili

2002 fins 30 de

predoctoral)

5. Professora Associada laboral de 7. Universitat Rovira i Virgili
8. Universitat Rovira i Virgili

Dret Administratiu

setembre de 2006
5.

1

d’octubre

6. Professora Ajudant no doctora de

2006

Dret Administratiu

d’agost 2007

7. Professora

Ajudant

Doctora

Professora

Lectora

de
de

a

31

6. 1 de setembre

de

Dret Administratiu
8.

fins

Dret

2007

fins

gener 2010
7.

Administratiu

fins

gener

2010

desembre

2012
8.

gener

2013

fins 31 desembre
2015

6. Idiomes (R = regular, B = bé, C = molt bé)
Idioma

Parlat

Llegit

Escrit

1. Català

1. C

1. C

1. C

2. Castellà

2. C

2. C

2. C

3. Alemany

3. C

3. C

3. C

4. Anglès

4. C

4. C

4. C

5. Francès

5. R

5. B

5. R
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7. Tesi doctoral
Títol: El régimen jurídico de los suelos contaminados desde la perspectiva europea y su
regulación en Alemania
Directors: Blanca Lozano Cutanda
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Departament: Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Qualificació: Excel·lent cum laude (per unanimitat)
Data de defensa de la tesi (dd/mm/aaaa): 15.01.2010

Doctorat europeu:
Data

d’expedició

del

títol

Sí

No

(dd/mm/aaaa):

09/02/2010
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RESUM DE LA TRAJECTÒRIA CIENTÍFICA
Resumiu els fets més importants de la vostra trajectòria científica, màxim un full A4.
Si ho considereu oportú, incloeu una taula resum quantitativa de la vostra producció científica.
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El currículum vitae que presenta la sol·licitant i que sotmet a avaluació denota una dedicació molt intensa a l’activitat
docent –tenint una important càrrega docent en màsters i postgraus- i investigadora, amb activitats de gestió i
transferència del coneixement i d’innovació –principalment, a la Universitat Rovira i Virgili– i posa de manifest una
carrera docent i investigadora consolidada, així com una gran projecció de futur. Cal tenir en compte també que la
sol·licitant va obtenir l’any 2012 l’acreditació de contratado doctor a ANECA.
Activitat investigadora: Compta amb 10 publicacions en revistes indexades, sotmeses a avaluació cega totes elles i
ben qualificades, 7 de les quals són postdoctorals – una d’elles està indexada a JCR (ES), tres d’elles estan situades al
primer quartil (REAF, RDU, RBCA) i qualificades amb la categoria A. Dues de les 4 citades anteriorment són de caire
internacional (ES i RBCA). De les 3 restants una està indexada a SCOPUS (papers).Les 3 publicacions predoctorals
també estan ben posicionades, dins del primer quartil, categoria A (RVAP i RCDA) i categoria C (RAzDA), i han tingut
una força repercussió doctrinal, ja que han estat objecte de moltes cites i recensions. Compta amb un total de 10
publicacions en forma de llibre o capítol de llibre. Destaquen la monografia publicada el 2012 per l’editorial La Ley
sobre el règim jurídic dels sòls contaminats, amb una alta repercussió doctrinal i un gran nombre de cites; i el capítol
de llibre publicat en anglès a l’editorial Springers, d’alt prestigi mundial, inclosa en el SCI. Cal esmentar expressament
la qualitat de totes les editorials on s’ha publicat d’acord amb rànquing d’editorials espanyoles SPI (de les editorials
nacionals Tirant Lo Blanch és la número 1 d’aquest rànquing, Aranzadi n’és la número 2, La Ley la número 7, Atélier la
14, de 61. De les editorials estrangeres Springer és la número 6 de 65). Així amteix destaca la projecció internacional
de la sol·licitant. Ha participat en 12 contractes de transferència, principalment amb administracions públiques, totes
elles amb una alta repercussió social, per exemple amb la redacció d’ordenances municipals o l’adaptació de
processos administratiu a noves lleis per part de les AAPP.
Participació en projectes: Participa actualment en dos projectes competitius vius (un d’àmbit estatal –finançat perl
Ministerio de Economía y Competitividad-, i un altre d’àmbit autonòmic –finançat per la Fundación Séneca-) i forma part
d’un tercer que ha rebut recentment la resolució provisional per part del Ministerio de Economía y Competitividad, a
desenvolupar en els anys 2017-2020. Durant aquests anys, ha participat en 11 projectes de recerca, incloent els vius
de convocatòries competitives d’investigació estatals i autonòmiques i ha actuat com a IP en un d’ells. També ha
desenvolupat diferents línies temàtiques de recerca, algunes amb caràcter molt innovador, totes elles vinculades amb
el dret Administratiu. Especial dedicació ha tingut la línia de recerca sobre dret administratiu ambiental i el dret
administratiu local, atesa la condició de la sol·licitant d’investigadora de membre del Centre d’Estudis de Dret Ambiental
de Tarragona (Cedat), del Grup de Recerca Consolidat “Territori, Ciutadania i Sostenibilitat” reconegut i finançat per la
Generalitat de Catalunya en dues ocasions (GRC Exps. 2009 SGR-81 i 2014 SGR-294) i del Grup de Recerca
d’Estudis Jurídics Locals de la Universitat Rovira i Virgili. Vàries publicacions s’han derivat de la participació en aquests
projectes, especialment de la Xarxa de recerca ECOVER “Mercado y medioambiente. Propuestas jurídicas para una
economia verde” (R2014/040), formada per vàries Universitats de l’Estat i en el projecte “Del desarrollo sostenible a la
justícia ambiental: hacia una matriz conceptual para la gobernanza global” (DER 2013-44009-P). Així mateix, cal posar
èmfasi en el reconeixement del grup de recerca del qual en forma part com a grup de recerca consolidat en dues
ocasions, i actualment en vigor.
Activitats formatives: la sol·icitant sempre ha superat amb escreix els crèdits docents desenvolupats i part d’aquests
s’han realitzat impartint i coordinant assignatures de màster i postgraus, participant en alguns d’ells de forma puntual i
en d’altres de forma continuada, com és el cas del màster universitari en dret ambiental de la URV. Hi destaquen la
impartició i la coordinació d’assignatures com “dret de la contaminació,“dret dels residus”, “prevenció i control de la
contaminació i gestió dels residus” i “clínica jurídica ambiental”, així com la direcció de nombrosos Treballs de Fi de
màster (15 en total), i la participació en nombrosos tribunals de defensa de Treballs de fi de màster (més de 30). Dos
d’aquests treballs dirigits han acabat esdevenint publicacions. Destaca també l’assignatura impartida en anglès
(Environmental and energy legislation) en el màster in environmental engineering and sustainable energy de la URV, el
que mostra un cop més la internacionalització de la sol·licitant
Altes mèrits: Destaquen vàries ponències convidades (més de 6), entre elles, la realitzada a Múrcia en el marc del IV
Congrés Internacional de Bioderecho, a l’abril de 2016 i la participació en congressos tant nacionals com internacionals
a través de pòsters (1) i comunicacions orals (6 destacables en l’àmbit del dret i més de 6 en l’àmbit de la qualitat
docent), així com a seminaris i jornades. També el fet d’haver estat professora visitant a la Universidade A Corunya el
2012. Cal esmentar les diferents estades de recerca dutes a terme principalment a Alemanya (DHV, Speyer), a Galícia i
a Itàlia- les dues últimes postdoctorals- de les que s’han derivat publicacions. És membre del Consell de Redacció de
dues revistes jurídiques especialitzades (Actualidad Jurídica Ambiental i Revista Catalana de Dret Ambiental), així com
avaluadora externa de la Revista Teoría y Derecho.A més dels comitès editorials ha estat membre de diversos comitès
d’organització de congressos, seminaris i jornades (IUCNAEL, AEPDA,ADAME). És Subdirectora de la Càtedra
d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel Martín. És coordinadora de mobilitat i de pràctiques externes de la FCJ, el que li
ha permès desenvolupar una tasca institucional de promoció de la investigació i la seva internacionalització.
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A. Projectes
A.1 Direcció i participació en projectes d’investigació competitius
Títol del projecte: Constitución

climática

global:

gobernanza

y

derecho

en

un

contexto

complejo
Entitat

finançadora:

Ministerio

de

economía

competitividad (Resolución provisional)

y Referència de la concessió: DER201680011-P

Import concedit: 43000 euros
Investigador/a principal: Dr. Jordi Jaria Manzano i Dra. Susana Borràs

Durada: des de/d’ 2017 fins a 2020

Pentinat

Títol del projecte: Problemática de los daños ambientales históricos en la Región de Murcia:
desafíos, amenazas y soluciones
Entitat finançadora: Fundación Séneca (Agencia de Ciencia Referència de la concessió: 19491PI/14
y Tecnología de la Región de Murcia)
Import concedit: 20.526,00 €
Durada: des de/d’ juliol 2015 fins a Investigador/a principal: Dra. Blanca Soro Mateo
juliol 2018

Títol del projecte: Del desarrollo sostenible a la justicia ambiental: hacia una matriz
conceptual para la gobernanza global
Entitat

finançadora:

Ministerio

de

economía

competitividad

y Referència de la concessió: DER201344009-P

Import concedit: 47.190,00 €
Durada: des de/d’ 1/01/2014

fins a Investigador/a principal: Dr. Antoni Pigrau Sole

31/12/2016

Títol del projecte: Xarxa de recerca ECOVER “Mercado y medioambiente. Propuestas jurídicas
para una economía verde”. Resolució del Conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación
Universitaria de la Xunta de Galicia de 8 de octubre de 2014
Entitat finançadora: Consello

de

Cultura,

Educación

y Referència de la concessió: R2014/040

Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia
Import concedit: 120.000 euros
Durada: des de/d’ 1/01/2014

fins a Investigador/a principal: Dr. Francisco Javier Sanz Larruga

31/12/2015

Títol del projecte: La garantía jurídica de la vertiente intrageneracional de la justicia
ambiental como aspecto social del desarrollo sostenible
Entitat

finançadora:

Secretaría

de

Estado

Investigación, Ministerio de Ciencia e Innovación

de Referència de la concessió: DER:201019529

Import concedit: 25.000 €
Durada: des de/d’ 1/01/2011 fins a Investigador/a principal: Dr. Antoni Pigrau Solé
31/12/2013
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Títol del projecte: Derecho ambiental y libertad de servicios en el mercado interior: nuevos
retos, transformaciones y oportunidades (el caso español)
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Referència de la concessió: DER2010Convocatoria de ayudas de proyectos de investigación 19343
fundamental no orientada
Import concedit: 30.250 €
Durada: des de/d’ 1/01/2011 fins a Investigador/a principal: Dra. Lucía Casado Casado
31/12/2013

Títol del projecte: El

impacto

de

la

Directiva

de

Servicios

sobre

las

Administraciones

Públicas y el Derecho Administrativo. Especial referencia al Derecho Ambiental
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación Referència de la concessió: DER2011(actualment,

Ministerio

de

Economía

y 15513-e (Subprograma JURI).

Competitividad)
Import concedit: 2.500 €
Durada: des de/d’ 26/10/2011 fins a Investigador/a principal: Dra. Lucía Casado Casado
25/10/2013

Títol del projecte: El

impacto

de

la

Directiva

de

Servicios

sobre

las

Adminsitraciones

Públicas y el Derecho Administrativo. Especial referencia al Derecho Ambiental
Entitat finançadora: URV-Diputació de Tarragona

Referència de la concessió: Referència
2012OCO-25

Import concedit: 835,66 euros
Durada: des de/d’ 2012 fins a 2012

Investigador/a principal: Dra. Lucía Casado

Títol del projecte: Drets humans a Amèrica Llatina: pobles indígenes, diversitat cultural i
justícia ambiental
Entitat finançadora: Oficina de Promoció de la Pau i dels Referència de la concessió: SEJ2007Drets Humans de la Generalitat de Catalunya

61972

Import concedit: 13.213,50 euros
Durada: des de/d’ 7/09/2010

fins a Investigador/a principal: Dr. Antoni Pigrau Solé

31/12/2011

Títol del projecte: El derecho ambiental como modelo para la transformación de los poderes
públicos
Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia

Referència de la concessió: SEJ200761972

Import concedit: 36.300 euros
Durada: des de/d’ 1/10/2006 fins a Investigador/a principal: Dr. Antoni Pigrau Solé
30/11/ 2007

Títol del projecte: La coordinació i la cooperació entre ens locals i els ens regionals en
matèria de sòls contaminats
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Entitat

finançadora:

EAPC

-

Escola

d'Administració Referència de la concessió: Resolució

Pública de Catalunya

GAP/2052/2006

Import concedit: 3.000 euros
Durada: des de/d’ 2006 fins a 2007

Investigador/a principal: Aitana De la Varga Pastor

Títol del projecte: Nuevos enfoques de la Responsabilidad ambiental: más allá del principio
quien contamina paga
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología

Referència de la concessió: BJU200309190

Import concedit: 20.000 euros
Durada: des de/d’ 1/12/ 2003 fins a Investigador/a principal: Dr. Antoni Pigrau Solé
30/11/2006

Títol del projecte: Grup de Recerca Consolidat “Territori, Ciutadania i Sostenibilitat
Entitat finançadora: Agència per a la Gestió d’Ajuts i Referència de la concessió: 2014 SGR 294
Recerca de la Generalitat de Catalunya
Import concedit: 49.000 euros
Durada: des de/d’ 1/01/2014 fins a Investigador/a principal: Dr. Antoni Pigrau Solé
31/12/2016

Títol del projecte: Grup de Recerca Consolidat “Territori, Ciutadania i Sostenibilitat"
Entitat finançadora: Universitat Rovira i Virgili

Referència de la concessió: 2014PFR-URVB2-63

Import concedit: 29.540 euros
Durada: des de/d’ 1/01/2014 fins a Investigador/a principal: Dr. Antoni Pigrau Solé
31/12/2016

Títol del projecte: Grup de Recerca Consolidat “Territori, Ciutadania i Sostenibilitat"
Entitat finançadora: Universitat Rovira i Virgili

Referència de la concessió: Programa de
suport

als

grups

reconeguts

de

recerca

(activitat

B2)

Referència 2010 PFR-URV-B2-20.
Import concedit: 92.227 euros
Durada: des de/d’ 1/01/2010 fins a Investigador/a principal: Dr. Antoni Pigrau Solé
31/12/2013

Títol del projecte: Grup de Recerca Consolidat “Territori, Ciutadania i Sostenibilitat”
Entitat finançadora: Agència per a la Gestió d’Ajuts i Referència de la concessió: GRC
Recerca de la Generalitat de Catalunya

Exp.

2009 SGR-81

Import concedit: 44000 euros
Durada: des de/d’ 1/01/2009 fins a Investigador/a principal: Dr. Antoni Pigrau Solé
31/12/ 2013
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A.2 Direcció i participació en projectes d’investigació no competitius
Títol del projecte: Comparative law Analysis on Instruments for sustainable Land management
(CLAIM).

Hosting

institution:

Helmholtz

Centre

for

Environmental

Research

(UFZ);

Department of Environmental and Planning Law.
Entitat finançadora: Leibniz Centre for Agricultural Research (ZALF) (Alemanya)
Import concedit:
Durada: des de/d’ 1/10/2013 fins a Investigador/a principal: Dra. Katia Rath
31/08/2014

Títol del projecte: Problemas

y

departamento

Casos

de

Caldas.

conflictos

ambientales

Marmato,

Tolda

asociados

Fría

y

a

la

minería

California.

en

el

Proyecto

de

investigación aplicada.
Entitat finançadora: Universidad de Caldas (Colombia).
Import concedit: 1.251.364,00 pesos colombianos
Durada: des de/d’ 1/10/2011 fins a Investigador/a principal: Dr. Javier Gonzaga Valencia
31/12/2012
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A.3 Participació en contractes d’investigació i transferència de tecnologia d’especial
rellevància amb empreses i/o administracions
Títol del contracte: T15080S Assessorament sobre diversos aspectes d'interès per a la xarxa
Empresa/administració finançadora: Xarxa

Sanitària

social País: Espanya

i

Santa Tecla
Durada: des de/d’ 25/03/2015 fins a 17/04/2015
Import concedit: 12.000 euros
Investigador responsable: Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó

Títol del contracte: T14035S- Modificació de l’ordenança general de convivència ciutadana i
espais públics de l’Ajuntament de Tarragona (FURV)
Empresa/administració finançadora: Ajuntament de Tarragona

País: Espanya

Durada: des de/d’ 27/1/2014 fins a 27/08/2014
Import concedit: 14.640 euros
Investigador responsable: Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó

Títol del contracte: T13110S Dictamen de viabilitat jurídica
Empresa/administració

finançadora:

Cooperació

de

serveis País: Espanya

sanitaris interhospitalaria, AIE, COSS
Durada: des de/d’ 08/02/2013 fins a 18/03/2013
Import concedit: 4.200 euros
Investigador responsable: Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó

Títol del contracte: Redacció de l’Ordenança Municipal General de Medi Ambient per a la ciutat
de Tortosa
Empresa/administració finançadora: Ajuntament de Tortosa

País: Espanya

Durada: des de/d’ 10/01/2011 fins a 30/06/2014
Import concedit:
Investigador responsable: Josep Ramon Fuentes i Gasó

Títol del contracte: Anàlisi de la incidència de determinades lleis de caràcter ambiental i de
seguretat en l’organització i els processos administratius de l’Ajuntament de Reus
Empresa/administració finançadora: Ajuntament de Reus

País: Espanya

Durada: des de/d’ 1/07/2010 fins a 28/02/2011
Import concedit:
Investigador responsable: Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó

Títol del contracte: Redacció del Pla Estratègic i Agenda 21 (Reus Demà)
Empresa/administració finançadora: Ajuntament de Reus

País: Espanya

Durada: des de/d’ 01/01/2010 fins a 21/12/2011
Import concedit: 170.100 euros
Investigador responsable: Dr. Antoni Pigrau Solé, Dr. Antoni Terceño

Títol del contracte: Estudi del règim jurídic de la producció d'energia elèctrica pels ens
locals de Catalunya

Aitana De la Varga Pastor, DNI: 39738603P

12

Empresa/administració

finançadora:

Fundació

Aula

d'Adults País: Espanya

d'estudis electes
Durada: des de/d’ 01/09/2010 fins a 20/12/2010
Import concedit: 5.084.75 euros
Investigador responsable: Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó

Títol del contracte: Redacció

i

llurament

de

l'avantprojecte

de

modificació

de

la

llei

15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola
Empresa/administració finançadora: Institut català de la vinya País: Espanya
i el vi
Durada: des de/d’ 01/01/2010 fins a 30/09/2010
Import concedit: 16.906,78 euros
Investigador responsable: Dr. Josep Ramon Fuente i Gasó

Títol del contracte: Elaboració d’un avantprojecte de Llei de Governs locals de Catalunya
Empresa/administració finançadora: Departament de Governació i País: Espanya
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya
Durada: des de/d’ 1/01/2008 fins a 31/12/2009
Import concedit:
Investigador responsable: Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó

Títol del contracte: Estudi comparatiu sobre ordenances de policia i bon govern de Catalunya
(projectes T-04035-N i T-04132-S)
Empresa/administració finançadora: Ajuntament de Tarragona

País: Espanya

Durada: des de/d’ 2004 fins a 2005
Import concedit:
Investigador responsable: Dr. Antoni Pigrau Solé i Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó

Títol del contracte: Estudio

comparativo

sobre

la

adecuación

y

la

compatibilidad

de

la

normativa catalana a la normativa europea en materia de residuos
Empresa/administració finançadora: Junta

de

Residus

de

la País: Espanya

Generalitat de Catalunya
Durada: des de/d’ 2003 fins a 2004
Import concedit:
Investigador responsable: Dr. Manuel Ballbè Mallol

Títol del contracte: Estudi comparatiu sobre ordenances locals de medi ambient (projecte T04034-N)
Empresa/administració finançadora: Ajuntament de Reus

País: Espanya

Durada: des de/d’ 2003 fins a 2004
Import concedit:
Investigador responsable: Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó
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B. Publicacions
B.1 Articles en revistes indexades1
Autors/res (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor ; Joan Pons Solé
Títol: Innovative legal tools applied in land stewardship for the conservation of ecosystem
services in Catalonia
Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Ecosystem services
Any: 2017

Índex

Clau (A: article, R: review):A

d’impacte

(SCI/SSCI):JCR:

Impact Nombre de citacions (SCI/SSCI):

factor: 4.307; 5-Year Impact factor: 5.592
21 H Index
Quartil i àrea (SCI/SSCI): Q1 in SCImago SJR
Altres indicis de Qualitat (consignar base de
dades

i

índex

d’impacte):

Source

Normalized Impact per Paper (SNIP)
1644;

SCImago

Journal

Rank

(SJR):

2.169;
ISSN: 2212-0416

Autors/res (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor
Títol: Análisis jurídico de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y de
las competencias autonómicas en materia de EIA de proyectos
Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Revista d'Estudis Autonòmics i Federals (REAF)
Any: 2017

Clau (A: article, R: review):A

Índex d’impacte (SCI/SSCI):

Nombre de citacions (SCI/SSCI):

Quartil i àrea (SCI/SSCI):
Altres indicis de Qualitat (consignar base de
dades i índex d’impacte):
CAHRUS PLUS 2014. Dret. Valoració A
CIRC Classificació B
IN-RECJ (index d'impacte 2010); ICDS
2015 (MIAR): 7.5
Dialnet
Dulcinea
Directory of Open Access Journals
Base de datos de sumarios Ciencias Sociales y
Humanidades (ISOC)
RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)
Ulrich’s web
DICE
Latindex

ISSN: electrònic: 2014-8658 paper: 1886-2632
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Autors/res (per ordre de signatura): Aitana De la Varta Pastor
Títol: Tendencias y retos pendientes de la inspección ambiental en el actualcontexto de
liberalización de las actividades económicas
Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
Any: 2017

Clau (A: article, R: review):A

Índex d’impacte (SCI/SSCI):

Nombre de citacions (SCI/SSCI):

Quartil i àrea (SCI/SSCI): (en RESH), Q1
(Primer Cuartíl). Posición: 5 de 31 Revistas
de Derecho Administrativo
(Derecho

IN-RECJ

Administrativo),

con

un

índice de impacto en el último año recogido
(2010) de: 0,200, Q1 (Primer Cuartíl). Posición:
5 de 38 Revistas de Derecho Administrativo.
Altres indicis de Qualitat (consignar base de
dades i índex d’impacte):
CAHRUS PLUS. 2014. Dret. Valoració A
Factor de impacto: 0,319 (en RESH)
IN-RECJ: índice de impacto en el último año
recogido (2010) de: 0,200, Impacto Acumulativo
en IN-RECJ de los años 2005 al 2009. Posición:
5 de 36 Revistas de Derecho Administrativo.
Impacto Acumulativo en IN-RECJ de los años
2000 a 2009. Posición: 6 de 41 Revistas de
Derecho Administrativo
Impacto Acumulativo Histórico en IN-RECJ, de
los años 1999-2009. Posición: 7 de 44 Revistas
de Derecho Administrativo.
Indexada en IN-RECS (Urbanismo), con un
índice de impacto en el último año recogido
(2011) de: 0,109, Q1 (Primer Cuartíl). Posición:
3 de 41 Revistas de Urbanismo.
Impacto Acumulativo en IN-RECS de los años
2005 al 2009. Posición: 1 de 38 Revistas de
Urbanismo.
Impacto Acumulativo en IN-RECS de los años
2000 a 2009. Posición: 1 de 40

Revistas de

Urbanismo.
Impacto Acumulativo Histórico en IN-RECS, de
los años 1994-2009. Posición: 1 de 47 Revistas
de Urbanismo.
Incluida

en

el

catálogo

Latindex,

criterios

cumplidos: 27 de 33.
Clasificación Integrada de Revistas Científicas
(CIRC) clasificada en el Grupo B
Forma parte también de las siguientes bases de
datos:
Dialnet;

ISOC;

URBADOC;

Ulrich's

International Periodical Directory y
DICE.
ISSN: 1139-4978
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Autors/res (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor
Títol: La protección del suelo: un reto para las Administraciones públicas
Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Revista de Direito Administrativo & Constitucional,
núm. 64, abr./jun. 2016, 13-39
Any: 2016

Clau (A: article, R: review):A

Índex d’impacte (SCI/SSCI):

Nombre de citacions (SCI/SSCI):

Quartil i àrea (SCI/SSCI):
Altres indicis de Qualitat (consignar base de
dades i índex d’impacte): Classificada al
quartil

A1

al

Sistema

Qualis

Periódicos – Área Direito, da CAPES
– Coordenaçao de Aperfeiçoamento de
Pessoal
(Ministério

de
da

Nível
Educaçao,

Superior
República

Federativa do Brasil). El sistema té
els següents nivells A1, A2, B1, B2,
B3, essent el A1 el més alt
És la única revista de Dret Administratiu
classificada com A1 al sistema Qualis a
Brasil.
Ulrich’s Periodicals Directory,
RVBI (Rede Virtual de Bibliotecas – Congreso
Nacional),
Latindex (Sistema Regional de Información a
Línea para Revistas CIentíficas de América
Latina, el Caribe, España y Portugal)
Library of Congress (BIlbioteca do Congresso
dos Estados Unidos da América)

ISSN: 1516-3210

Autors/res (per ordre de signatura): Jordi Prades, Juan Luís Gonzalo, Aitana de la Varga i Jordi
Farré
Títol: Participación pública en la gestión de residuos radiactivos: el emplazamiento del
ATC
Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): PAPERS. Revista de sociologia. 2015, 100/4, 493-526
Any: 2015

Clau (A: article, R: review):A

Índex d’impacte (SCI/SSCI):SJR: 4 H index

Nombre de citacions (SCI/SSCI):
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Quartil i àrea (SCI/SSCI): SJR: Q3 (2015)
Social science
Altres indicis de Qualitat (consignar base de
dades i índex d’impacte):
SJR. SCImago Journal & country Rank SJR
o,17 Hindex3
SCOPUS. Indices de cites = +3.5
CARHUS PLUS 2014. Sociologia i política
valoració C
Está en dos o más bases datos de indización
y

resumen

o

en

DOAJ

(International

Bibliography of Social Sciences, Periodicals
Index Online , Social services abstracts,
Sociological abstracts, DOAJ) = 3+2 = 5
Antigüedad = 43 años (fecha inicio: 1973)
Pervivencia: log10(30) = +1.5ARCE-FEYT;
ICDS = 10.0
CIRC

(Clasificación

Integrada

de

Revistas

Científicas); amb valor superior a D
Compludoc;
Dialnet;
DICE;
Dulcinea color azul
Directori Open Acces Journal;
Edu@ment;
Índice

Español

de

Ciencias

Sociales

y

Humanidades (ISOC-CSIC);
IN-RECS (índice de Impacto de las Revistas
Españolas de Ciencias Sociales);
International Bibliography of the Social Sciences
(IBSS);
Latindex;
Sello de calidad FEYCT
MIAR (Matriu d’Informació per a l’Avaluació de
Revistes);
RACO (Revistas Catalanas con Acceso Abierto);
RESH

(Revistas

Españolas

de

Ciencias

Sociales y Humanas);
SCOPUS (SciVerse);
SHERPA/RoMEO color gray
Social Services Abstracts;
Socindex (EBSCO);
Socindex Full-Text (EBSCO);
Sociological Abstracts;
TOC Premier (EBSCO);
Ulrich’s.

ISSN: 2013-9004 (digital); 0210-2862 (paper)
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Autors/res (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor
Títol: Estudio de la publicidad activa de la información pública. Especial referencia a la
información ambiental y a la aplicación de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno
Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol.6, núm. 1, 1-52
Any: 2015

Clau (A: article, R: review):A

Índex d’impacte (SCI/SSCI):

Nombre de citacions (SCI/SSCI): 2

Quartil i àrea (SCI/SSCI):
Altres indicis de Qualitat (consignar base de
dades i índex d’impacte):
Está en dos o más bases datos de indización y
resumen o en DOAJ (, vLex, DOAJ) = 3+2 = 5
Antigüedad = 6 años (fecha inicio: 2010)
Pervivencia: log10(6) = +0.8
ICDS = 5.8
CARHUS Plus 2014 Dret. Valoració B
Circ.

Classification

integrada

de

revistes

científicas (con valor superior a D).
DOAL (Directory of Open Access Journal
ERIHPlus
Revistes Catalanes Amb Accés Obert (RACO);
V/Lex;
Dialnet;
MIAR 2015 Live; Information Matrix for the
Analysis of Journals;
DICE (Difusión y Calidad Editorial de las
Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias
Sociales y Jurídicas),
CSIC/ANECA;
LATINDEX-Catálogo;
RESH; CARHUS +;
e-Revist@s; plataforma Open Acces de Revistas
Científicas Electrónicas
CSIC;
CSIC-CCHS;
Sumarios

ISOC-Ciencias

Sociales

y

Humanidades;
ROAD; Directory of Open Access Scholary
Resources;
SUDOC.
SHERPA/RoMEO color green
- LATINDEX: La RCDA acompleix els 36 criteris
de qualitat
- RESH: la RCDA acompleix 17 dels 18 criteris
de qualitat de la CNEAI, i 20 dels 22 criteris
fixats per ANECA.

ISSN: 2014-038X
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Autors/res (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor
Títol: El papel de los municipios frente a los emplazamientos contaminados en España y en
Cataluña
Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 30, 351-381
Any: 2015

Clau (A: article, R: review):

Índex d’impacte (SCI/SSCI):

Nombre de citacions (SCI/SSCI):

Quartil i àrea (SCI/SSCI):
Altres indicis de Qualitat (consignar base de
dades i índex d’impacte):
Está en una base de datos de indización y
resumen o en DOAJ (, Aranzadi Bibliotecas) =
+3
Antigüedad = 20 años (fecha inicio: 1996)
Pervivencia: log10(20) = +1.3
ICDS = 4.3
- CARHUS Plus 2014: Dret. Valoració D.
- Aranzadi Bibliotecas
Red de Bilbiotecas Universitarias (REBIUN).
-

CIRC

2012:

Clasificación

Integrada

de

Revistas Científicas: Grupo B
DIALNET
MIAR (Matriu d’Informació per Analisis de
revistes)
Avaluació externa: Sí
ISSN: 1695-2588
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Autors/res (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor
Títol: La coordinación entre la Ley 10/1998 de residuos y la ley 26/2007 de responsabilidad
medioambiental en materia de suelos contaminados
Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Revista Vasca de Administración Pública, núm. 84, 233258
Any: 2009

Clau (A: article, R: review):A

Índex d’impacte (SCI/SSCI):

Nombre de citacions (SCI/SSCI): 7

Quartil i àrea (SCI/SSCI): Quartil 1. núm 3.
(IN-RECJ 2009)
Altres indicis de Qualitat (consignar base de
dades i índex d’impacte):
Quartil 1. núm 3. (IN-RECJ 2009)
Carhus Plus+ 2010 de AGAUR (Generalitat de
Catalunya): Dret. Valoració A.
ANEP: categoría B.
ISOC: categoría C.
Presència de la revista en diferents bases de
dades per a la classificació, per a l’avaluació de
la qualitat i/o impacte de les revistes científiques:
Aranzadi Bibliotecas
ANEP;
CARHUS Plus+ 2010;
IN-RECJ (Índice de impacto Revistas Españolas
de Ciencias Jurídicas);
ISOC;
PIO;
DICE (Difusión y Calidad Editorial de la Revistas
Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales
y Jurídicas);
RESH

(Revistas

Españolas

de

Ciencias

Sociales y Humanidades);
MIAR (Matriu d’Informació per a l’Avaluació de
Revistes);
Catálogo LATINDEX;
ULRICH’S;
DIALNET
- ÍNDEX D’IMPACTE 2010: 0,179 (segons
dades de IN-RECJ). Impacte en 2005-2009 de
0.222 (segons dades de RESH). Difusió (ICDS):
6.447 (segons dades MIAR).
-Cumpliment de 32 (dels 33 possibles per a
revistes impreses) criteris Latindex. 14 dels
criteris de CNEAI (dels 19 possibles) i 14 d’
ANECA (dels 21 possibles). Segons dades de
RESH (http://epuc.cchs.csic.es/resh/).
-Avaluadors externs: sí.
-Obertura exterior dels autors: sí.
-Valoració de la difusió internacional: 4.5
-Internacionalitat de les contribucions: 5.26.

ISSN: 0211-9560
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Autors/res (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor
Títol: La consideración del suelo contaminado como residuo a partir de la STJCE de 7 de
septiembre de 2004. Sus repercusiones en el derecho alemán y en el derecho comunitario
Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 11, 115-131
Any: 2007

Clau (A: article, R: review):

Índex d’impacte (SCI/SSCI):

Nombre de citacions (SCI/SSCI): 2

Quartil i àrea (SCI/SSCI):
Altres indicis de Qualitat (consignar base de
dades i índex d’impacte):
Primer quartil, posició núm. 3 a IN-RECJ 2007
(Índice de impacto Revistas Españolas de
Ciencias Jurídicas)
CATEGORIA:
A Carhus Plus+ 2010 de AGAUR (Generalitat de
Catalunya), categoria C.
A ISOC, categoria C.
BASE DE DADES D’INDEXACIÓ: inclos a
ISOC;
DICE (Difusión y Calidad Editorial de la Revistas
Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales
y Jurídicas);
RESH

(Revistas

Españolas

de

Ciencias

Sociales y Humanidades);
MIAR (Matriu d’Informació per a l’Avaluació de
Revistes);
DIALNET
ÍNDEX D’IMPACTE: 0,225 (segons dades de
IN-RECJ). Impacte en 2005-2009 de 0.321
(segons dades de RESH). Difusió (ICDS): 3.000
(segons dades MIAR).
-Cumpliment de 20 (dels 33 possibles a revistas
impreses) criteris Latindex; 4 dels criteris de
CNEAI (dels 19 possibles) i 5 d’ANECA (dels 21
posibles).

Segons

dades

de

RESH

(http://epuc.cchs.csic.es/resh/).
-Valoració de la difusió internacional: 1.5

ISSN: 1695-2588
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Autors/res (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor
Títol: La consideració del sòl contaminat com a residu a partir de la STJCE de 7 de
setembre de 2004 i les seves repercussions en el dret alemany
Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Revista Catalana de Dret Públic, núm. 33, 405-438
Any: 2006

Clau (A: article, R: review):

Índex d’impacte (SCI/SSCI):

Nombre de citacions (SCI/SSCI): 2
Recensió de Jesús Jordano Fraga a la Revista Andaluza de
Administración Pública (RAAP), núm. 64, p.551

Quartil i àrea (SCI/SSCI):
Altres indicis de Qualitat (consignar base de
dades i índex d’impacte):
Primer quartil, posició núm. 4 a IN-RECJ 2006
(Índice de impacto Revistas Españolas de
Ciencias Jurídicas)
Categoria:
A ANEP, categoria A.
A Carhus Plus+ 2010 de AGAUR (Generalitat de
Catalunya), categoría B.
A ISOC, categoría C.
BASES DE DADES D’INDEXACIÓ: inclosa a
DOAJ, ISOC; DICE (Difusión y Calidad Editorial
de la Revistas Españolas de Humanidades y
Ciencias Sociales y Jurídicas); RESH (Revistas
Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades);
MIAR (Matriu d’Informació per a l’Avaluació de
Revistes);

Catàleg

LATINDEX;

ULRICH’S;

DIALNET
ÍNDEX D’IMPACTE: 0,250 (segons dades de INRECJ). Difusió (ICDS): 4.380 (segons dades
MIAR).
-Compliment de 33 (dels 36 possibles) criteris
Latindex de revistas impresas o electrónicas. 14
dels criteris de CNEAI (dels 19 possibles) i 16 de
ANECA (dels 21 possibles). Segons dades de
RESH (http://epuc.cchs.csic.es/resh/).
-Avaluadors externs: sí.
-Obertura exterior dels autors: sí.
-Valoració de la difusió internacional: 4.5
-Internacionalitat de les contribucions: 30.77.

ISSN: 1885-5709

1. Consigneu els índex d’impacte corresponents a l’any de publicació de l’article en el
JCR. En el cas que aquesta informació no estigui disponible perquè no s’ha actualitzat,
indiqueu la informació corresponent a la darrera actualització disponible del JCR.
Alternativament, indiqueu altres indicis de qualitat relativa (AHCI, classificació ERIH,
CARHUS, INRECS, etc.)
Notes:
- Ordeneu les aportacions cronològicament, començant per les més recents i acabant per les més antigues.
- Indiqueu correctament totes les dades demanades.
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B.2 Articles en revistes no indexades amb avaluació externa
Autors/res (per ordre de signatura):
Títol:
Revista (títol, volum, pàgina inicial-final):
Any:

Clau (A: article, R: review):

ISSN:

Nota: cal indicar correctament totes les dades demanades. No deixar cap apartat en blanc.
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B.3 Llibres i capítols de llibre
(S’exclouen expressament els llibres d’actes)
Autors/res (per ordre de signatura): Lucía Casado Casado, Aitana De la Varga Pastor, Josep Ramon
Fuentes i Gasó, Marina Rodríguez Beas
Títol: "La inspección ambiental en el actual contexto de liberalización de servicios y
actividades económicas" a Francisco Javier Sanz Larruga y J.José Pernas García (dirs.)
Derecho ambiental para una economía verde. Informe Red Ecover
Pàgines (inicial-final): 119-204
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi
ISBN: 978-84-9098-904-3

Dipòsit legal: NA 1677-2016

Any: 2016

Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC = edicions crítiques, E = editor/a): C

Autors/res (per ordre de signatura): Lucía Casado Casado, J. José Pernas García, Aitana De la
Varga Pastor, Jennifer Sánchez
Títol: "La ordenación económica de los proyectos con repercusiones ambientales en el
contexto de la crisis económica: autorización ambiental integrada, evaluación de impacto
ambiental

de

proyectos

y

licencia

y

previa

comunicación

de

actividades

con

menor

incidencia ambiental”, a Francisco Javier Sanz Larruga y J.José Pernas García (dirs.)
Derecho ambiental para una economía verde. Informe Red Ecover.
Pàgines (inicial-final): 49-118
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi
ISBN: 978-84-9098-904-3
Any: 2016

Dipòsit legal: NA 1677-2016
Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC = edicions crítiques, E = editor/a): C

Autors/res (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor
Títol: “Les competències locals en matèria de contaminació de sòls” a Lucía Casado Casado,
Josep Ramon Fuentes i Gasó (dirs.), Dret ambiental local de Catalunya
Pàgines (inicial-final): 635-662
Editorial: Tirant lo Blanch
ISBN: pendent d'assignar
Any: 2016

Dipòsit legal: xxxx-2016
Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC = edicions crítiques, E = editor/a): C

Autors/res (per ordre de signatura): Jordi Prades, Aitana De la Varga Pastor
Títol:

"Framing

new

environmental

cultures

for

sustainability.

Communication

and

sensemaking in three intractable multiparty conflicts in the EbreBiosfera, Spain", a
Volker

mauerhofer

(ed.),

Legal

Aspects

of

Sustainable

Development.

Horizontal

and

Sectorial Policy Issues
Pàgines (inicial-final): 127-146
Editorial: Springer International Publishing
ISBN: 978-3-319-26019-8 (paper)/ 978-3-319- Dipòsit legal: DOI 10.1007/978-3-319-26021-1
26021-1 (e-Book)
Any: 2016

Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC = edicions crítiques, E = editor/a): C

Autors/res (per ordre de signatura): Aitana De la Varga, Íñigo Sanz Rubiales
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Títol: “Regulación, problemática y régimen jurídico de los suelos contaminados: especial
atención tanto a su declaración, inventario y sujetos responsables, como a las diversas
acciones que cabe emprender con la finalidad de recuperarlos y repararlos” a Fernando
García-Moreno Rodríguez (Dir.) Comentarios sistemáticos a la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados
Pàgines (inicial-final): 441-457
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi
ISBN: 978-84-9059-714-9 / 978-84-9059-716-3 Dipòsit legal: NA 1648/2014
(e-book)
Any: 2014

Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC = edicions crítiques, E = editor/a): C

Autors/res (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor
Títol: “Autonomía indígena: del reconocimiento formal a la ejecución material” a Antoni
Pigrau

Solé

(Ed.),

Pueblos

indígenas,

diversidad

cultural

y

justicia ambiental.

Un

estudio de las nuevas constituciones de Ecuador y Bolivia
Pàgines (inicial-final): 187-224
Editorial: Atélier
ISBN: 978-84-96758-80-3
Any: 2013

Dipòsit legal: V-1865-2013
Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC = edicions crítiques, E = editor/a): C

Autors/res (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor
Títol: El nuevo régimen jurídico de los suelos contaminados. Adaptado a la ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados
Pàgines (inicial-final): 1-479
Editorial: La Ley grupo Wolters Kluwer
ISBN: 978-84-8126-913-0
Any: 2012

Dipòsit legal: M-3741-2012
Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC = edicions crítiques, E = editor/a): L

Autors/res (per ordre de signatura): Antoni Pigrau i Antoni Terceño (coords.), Josep Bertran,
Susana Borràs, Fernando Campa, Lucía Casado, Albert Forns, Josep Ramon FUentes, Alfonso
González, Jordi Jaria, Antoni M. Jordà, Josep Oliveras, Xavier Ponce, Noemí Rabassa,
Sergi Saladie, Victòria Sánchez, Dolors Setó, Mercedes Teruel, Ramona Torrens, Aitana de
la Varga i Antoni Vidal
Títol: Reus Demà: Pla Estratègic i Agenda 21
Pàgines (inicial-final): 1-118
Editorial: Ajuntament de Reus i Universitat Rovira i Virgili
ISBN: 84-89688-20-6
Any: 2011

Dipòsit legal: T-370-2011
Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC = edicions crítiques, E = editor/a): L

Autors/res (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor, Josep Ramon Fuentes i Gasó
Títol: : “Las autoridades públicas ante las nuevas obligaciones en materia de información
ambiental. Especial referencia a la difusión de la información ambiental”, a Antoni
Pigrau Solé (Dir.), Acceso a la información, participación pública y acceso a la justica
en materia de medio ambiente: diez años del Convenio de Aarhus
Pàgines (inicial-final): 187-224
Editorial: Atélier
ISBN: 978-84-96758-80-3
Any: 2008

Dipòsit legal: B-54.979-2008
Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC = edicions crítiques, E = editor/a): C
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Autors/res (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor
Títol: La protecció jurídicoambiental del sòl a Alemanya
Pàgines (inicial-final): 1-140
Editorial: Cambra de la Propietat Urbana de Reus i Comarques
ISBN: 84-920609-6-4
Any: 2004

Dipòsit legal: T-1865-2006
Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC = edicions crítiques, E = editor/a): L

Nota: cal indicar correctament totes les dades demanades. No deixar cap apartat en blanc.
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B.4 Altres publicacions
(Articles a revistes no incloses en B.1 o B.2, informes tècnics, dictàmens, cartes a l’editor, casos clínics,
traduccions, etc.)

Autors/res (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor
Títol: Jurisprudencia ambiental en España: derecho Any: 2015, 2016
administrativo a RCDA vol. 6.núm.1; vol.6 núm.2; vol.7
núm.1
Pàgines (inicial-final):
Editorial: Revista Catalana de Dret Ambiental (RCDA)
ISBN/ISSN: 2014-038X

Dipòsit legal:

Institució que fa l’encàrrec: Cedat i Generalitat de Catalunya

Autors/res (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor
Títol: Jurisprudencia general: derecho administrativo. Any: 2012, 2013, 2014
Jurisprudència General: dret administratiu (publicació
periòdica semestreal) a RCDA, vol.3 núm.1; vol.3 núm.2;
vol.4 núm.1; vol.4 núm.2; vol.5 núm.1; vol.5 núm.2
Pàgines (inicial-final):
Editorial: Revista Catalana de Dret Ambiental (RCDA)
ISBN/ISSN: 2014-038X

Dipòsit legal:

Institució que fa l’encàrrec: Cedat i Generalitat de Catalunya

Autors/res (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor i Roser Casanova Martí
Títol: "Las prácticas externas en el grado de derecho de Any: 2015
la URV. Hacia una mejora de la calidad docente
universitaria" a Milenka Villca Pozo i Antoni Carreras
Casanovas (coords.), Docencia virtual y experiencias de
innovación docente: entornos b-learning y e-learning
Pàgines (inicial-final): 291-304
Editorial: Huygens editorial
ISBN/ISSN: 978-84-15663-49-2

Dipòsit legal: B 30028-2015

Institució que fa l’encàrrec: URV-FCJ
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Autors/res (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor
Títol:

"El

aprendizaje

servicio

en

la

asignatura Any: 2015

constitución y administración pública del grado de trabajo
social de la URV" a Milenka Villca Pozo i Antoni Carreras
Casanovas (coords.), Docencia virtual y experiencias de
innovación docente: entornos b-learning arning
Pàgines (inicial-final): 227-240
Editorial: Huygens editorial
ISBN/ISSN: 978-84-15663-49-2

Dipòsit legal: B 30028-2015

Institució que fa l’encàrrec: URV-FCJ

Autors/res (per ordre de signatura): Aitana de la Varga, Josep Maria Sabaté, Marina Rodríguez, Sílvia Carmona
Títol: Sóc regidor de medi ambient, i ara què? Les Any: 2015
principals 150 preguntes. Legislatura 2015-2019. 2a
edició
Pàgines (inicial-final): 1-137
Editorial: Associació Catalana de Municipis (ACM)
ISBN/ISSN:

Dipòsit legal: B-16186-2015

Institució que fa l’encàrrec: Càtedra Enric Prat de la Riba d'Estudis Jurídics Locals (UAB)

Autors/res (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor
Títol: Pròleg de l'obra de l'autora Marta Aguilera Any: 2015
Sánchez,

"Elrégimen

jurídico

de

los

incendios

forestales. Especial referencia al contexto jurídico y
territiorial de Cataluña"
Pàgines (inicial-final): 15-19
Editorial: Publicacions URV (Arola Editors Sl.L.- Gràfiques Arrels, S.L.)
ISBN/ISSN: 978-84-8424-343-4

Dipòsit legal: T-1901-2014

Institució que fa l’encàrrec: Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Catalunya (Cedat)

Autors/res (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor
Títol:

“Los

Patrimonial

Procedimientos
de

la

de

Responsabilidad Any: 2013

Administración

pública”

a

FUENTES, JR.; GIFREU, J.,Tomo IX. Esquemas de
Procedimiento Administrativo. 2a edició.
Pàgines (inicial-final): 165-204
Editorial: Tirant lo Blanch
ISBN/ISSN: 978-84-9033-288-7

Dipòsit legal: V-17-2013

Institució que fa l’encàrrec: Tirant lo Blanch

Autors/res (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor, Josep Maria Sabaté, Marina Rodríguez
Títol: Sóc regidor de medi ambient, i ara què? Les Any: 2011
principals preguntes. 1a edició
Pàgines (inicial-final): 1-103
Editorial: Associació Catalana de Municipis (ACM)
ISBN/ISSN:
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Institució que fa l’encàrrec: Càtedra Enric Prat de la Riba d'Estudis Jurídics Locals (UAB)

Autors/res (per ordre de signatura): Borràs Pentinat, S.; Casado Casado, L.; De La Varga Pastor,A.; Galiana Saura, A.;
Jaria Manzano, J.; Marqués Banqués, M., Pallarès, A.; Pigrau Solé, A.
Títol: “Chapter 5: The Environmental Law Clinic: a Any: 2010
new experience in the legal education in Spain” a
Daniela IKAWA,

Leah WORTHAM(Eds), The New

Law School. Reexamining Goals, Organization and
Methods for a Changing World
Pàgines (inicial-final): 65-71
Editorial: Jagiellonian University Press
ISBN/ISSN: 978-83-233-2863-6

Dipòsit legal:

Institució que fa l’encàrrec: PILI

Autors/res (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor i Jordi Jaria Manzano
Títol: “Jurisprudencia general: derecho administrativo Any: 2010,2011
y

constitucional/jurisprudència

general

dret

administratiu i dret constitucional”, a RCDA vol.1
núm.1; vol1. núm.2; vol.2 núm.1; vol.2 núm.2
Pàgines (inicial-final):
Editorial: Revista Catalana de Dret Ambiental (RCDA)
ISBN/ISSN: 2014-038X

Dipòsit legal:

Institució que fa l’encàrrec: Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Catalunya (Cedat) i Generalitat de Catalunya

Autors/res (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor
Títol: "Jurisprudencia al día. Tribunal Supremo" Any: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
(publicació periòdica consistent en comentaris de
sentències del Tribunal Suprem rellevants)
Pàgines (inicial-final):
Editorial: Actualidad Jurídica Ambiental (AJA)
ISBN/ISSN: 1989-5666

Dipòsit legal:

Institució que fa l’encàrrec: Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)

Autors/res (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor
Títol: “La inicación del procedimiento administrativo” Any: 2007
a FUENTES, JR.; GIFREU, J.,Tomo IX. Esquemas de
Procedimiento Administrativo”. 1a edició.
Pàgines (inicial-final): 21-26
Editorial: Tirant lo Blanch
ISBN/ISSN: 978-84-8456-952-7

Dipòsit legal: V-3968-2007

Institució que fa l’encàrrec: Tirant lo Blanch

Autors/res (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor
Títol:

“Los

Patrimonial

Procedimientos
de

la

de

Responsabilidad Any: 2007

Administración

pública”

a

FUENTES, JR.; GIFREU, J.,Tomo IX. Esquemas de
Procedimiento Administrativo”. 1a edició.
Pàgines (inicial-final): 157-196
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Editorial: Tirant lo Blanch
ISBN/ISSN: 978-84-8456-952-7

Dipòsit legal: V-3968-2007

Institució que fa l’encàrrec: Tirant lo Blanch

Autors/res (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor
Títol: Recensió del llibre d’Antoni Pigrau Solé Any: 2007
(Coord.), “Nuevas perspectives de la responsabilidad
por daños al medio ambiente” a la Revista Aranzadi
de Derecho Ambiental núm. 11
Pàgines (inicial-final): 423-426
Editorial: Revista Aranzadi de Derecho Ambiental
ISBN/ISSN: 1695-2588

Dipòsit legal: NA 1760/2002

Institució que fa l’encàrrec:

Autors/res (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor
Títol: Traducció de l’alemany al català del pròleg de Any: 2005
KARL-PETER SOMMERMANN a,

Die Reform des

Verwaltungsprozessrechts in Spanien / La reforma
del proceso contencioso administrativo en España.
Pàgines (inicial-final): XIII-XVI
Editorial: Forschungsinstitut für Öffentliche Verwaltung (Speyer)
ISBN/ISSN: 3-932112-78-4

Dipòsit legal:

Institució que fa l’encàrrec: Forschungsinstitut für Öffentliche Verwaltung (Speyer, Alemanya)

Autors/res (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor i Marta Ollé Rubert
Títol: Traducció de l’alemany al castellà del pròleg de Any: 2005
KARL-PETER SOMMERMANN a,

Die Reform des

Verwaltungsprozessrechts in Spanien / La reforma
del proceso contencioso administrativo en España.
Pàgines (inicial-final): IX-XI
Editorial: Forschungsinstitut für Öffentliche Verwaltung (Speyer)
ISBN/ISSN: 3-932112-78-4

Dipòsit legal:

Institució que fa l’encàrrec: Forschungsinstitut für Öffentliche Verwaltung (Speyer, Alemanya)

Nota: cal indicar correctament totes les dades demanades. No deixar cap apartat en blanc.
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B.5 Publicacions amb avaluació externa resultants de congressos
Autors/res (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor
Títol: Fortalezas,

debilidades

y

retos

de

la

legislación

autonómica

en

materia

de

evaluación de impacto ambiental de proyectos a la luz de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental
Llibre d’actes o revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Francisco Javier Sanz Larruga y J. José
Pernas García (dirs.) Derecho Ambiental para una Economía Verde. Actas del I congreso de
la Red Ecover
Any: 2016
ISBN/ISSN (si escau): 978-84-9119-9885

Nota: cal indicar correctament totes les dades demanades. No deixar cap apartat en blanc.
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C. Obres artístiques i projectes arquitectònics
Descripció:
Dates:
Exposició, catalogació, publicació, concurs:

Nota: cal indicar correctament totes les dades demanades. No deixar cap apartat en blanc.
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D. Patents i models d’utilitat
Inventors/res (per ordre de signatura):
Títol:
Núm. de sol·licitud:

País de prioritat:

Data de prioritat:

Entitat titular:
Països als quals s’ha estès:
Empreses que l’exploten:

Nota: cal indicar correctament totes les dades demanades. No deixar cap apartat en blanc.
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E. Congressos
(Consigneu únicament els 10 més rellevants i especifiqueu clarament les conferències invitades)
Autors/ores (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor
Títol: "¿Quién debe responder? La problemática jurídica de la recuperacion de la contaminación
histórica del suelo"
Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, etc.): Conferència invitada. Ponència (15 d'abril de 2016).
Congrés: IV Congreso Internacional de Bioderecho
Publicació:
Lloc: Múrcia

Any: 2016

Organisme/institució que l’organitza: Centro de Estudios de Bioderecho, Ética y Salud (CEBES), y celebrado
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia

Autors/ores (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor
Títol: The mitigation of Climate Change in the Catalan Legislation
Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, etc.): póster
Congrés: 1st International Environmental Law Colloquium Rethinking Sustainable Development in Terms
of Justice
Publicació:
Lloc: Tarragona

Any: 2016

Organisme/institució que l’organitza: Tarragona

Center

of

Environmental

Law

(Cedat)

and

Tarragona

Environmental Law Students Association (AAEDAT)

Autors/ores (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor
Títol: Fortalezas, debilidades y retos de la legislación autonómica en materia de evaluación de
impacto ambiental de proyectos a la luz de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental
Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, etc.): Comunicació oral
Congrés: Congreso Derecho ambiental para una economía verde, celebrado en A Coruña los días 19 y 20
de noviembre de 2015
Publicació: I Actas del Congreso de la Red Ecover, Tirant lo Blanch, 2016
Lloc: A Coruña

Any: 2015

Organisme/institució que l’organitza: Red Econver, Universidad da Coruña, Xunta de Galicia

Autors/ores (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor
Títol: La gestión de los residuos en el ordenamiento jurídico espanyol y catalàn. Especial referencia
a los residuos domésticos y a los residuos peligrosos
Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, etc.): Conferència invitada. Ponència
Congrés: I Coloquio Hispano-Mexicano: Retos del Derecho ambiental actual
Publicació:
Lloc:

Facultad

de

Ciencias

Jurídicas,

URV, Any: 2015

Tarragona
Organisme/institució que l’organitza: Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (Cedat), Associació
d’Alumnes i ex-alumnes de dret ambiental de Tarragona (AAEDAT)

Autors/ores (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor
Títol: El règim jurídic dels sòls contaminats
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Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, etc.): Conferència invitada. Ponència
Congrés: El sòl com a recurs. Investigació i descontaminació sostenible
Publicació:
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/agenda/2014/jornada_sols_contaminats/DOCUMENTSINTESI-JORNADA-EL-SOL-COM-A-RECURS.pdf
Lloc: Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, UAB

Any: 2015

Organisme/institució que l’organitza: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, Agència de Residus de Catalunya

Autors/ores (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor
Títol: The environmental impact assessment and the energetic industry
Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, etc.): Comunicació oral
Congrés: 12th International Union for Conservation of Nature. Academy of Environmental Law (IUCNAEL)
Colloquium
Publicació: http://www.iucnael2014.cat/abstracts-papers-and-presentations/
Lloc: Tarragona, URV

Any: 2014

Organisme/institució que l’organitza: International

Union

for

Conservation

of

Nature,

Academy

of

Environmental Law (iucnael), Cedat, URV

Autors/ores (per ordre de signatura): Aitana De la Varga

Pastor i Vïctor Merino

Títol: Seeking an effective access to environmental justice within the Spanish Legal System
Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, etc.): Comunicació oral
Congrés: 11th International Union for Conservation of Nature. Academy of Environmental Law (IUCNAEL)
Colloquium
Publicació: http://iucnacademy2013.org.nz/papers/
Lloc:

University

of

Waikato,

Hamilton,

(New Any: 2013

Zealand)
Organisme/institució que l’organitza: International

Union

for

Conservation

of

Nature,

Academy

of

Environmental Law (iucnael), University of Waikato

Autors/ores (per ordre de signatura): Aitana De la Varga i Victor Merino
Títol: Territory and environmental justice: the making decision process
Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, etc.): Comunicació oral
Congrés: 11th

International

Union

for

Conservation

of

Nature.

Academy

of

Environmental

Law

(IUCNAEL) Colloquium
Publicació: http://iucnacademy2013.org.nz/papers/
Lloc:

University

of

Waikato,

Hamilton,

(New Any: 2013

Zealand)
Organisme/institució que l’organitza: International

Union

for

Conservation

of

Nature,

Academy

Environmental Law (iucnael), University of Waikato

Autors/ores (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor
Títol: Transformaciones del Derecho ambiental derivadas de la Directiva de servicios
Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, etc.): Conferència invitada. Ponència
Congrés: Crisis económica, social y ambiental: los cambios en las actividades de servicios
Publicació:
Lloc: Vigo
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of

Organisme/institució que l’organitza: Facultade de Ciencias Xuridicas e do Traballo de la Universidad de
Vigo

Autors/ores (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor i Endrius Cocciolo
Títol: La publificación de Spanair a través de entes instrumentales y concesión de créditos y
préstamos: ¿ayudas públicas no permitidas o continuación de la política aeroportuària por otros
medios?
Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, etc.): Comunicació oral
Congrés: VII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo
Publicació:
Lloc: Tarragona

Any: 2012

Organisme/institució que l’organitza: Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo (AEPDA),
Universitat Rovira i Virgili (URV)

Autors/ores (per ordre de signatura): Aitana De la Varga Pastor
Títol: La legislación de responsabilidad medioambiental: un cambio en la protección del suelo
Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, etc.): Comunicació oral
Congrés: Congreso jurídico internacional Globalización, riesgo y medio ambiente
Publicació:
Lloc: Granada

Any: 2010

Organisme/institució que l’organitza: Universidad de Granada y Junta de Andalucía, en el marco del proyecto
investigador de excel·lència SEJ 2012

Nota: cal indicar correctament totes les dades demanades. No deixar cap apartat en blanc.
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F. Estades en centres de recerca
(Consigneu només les estades superiors a un mes. A la clau indiqueu: doctoral, postdoctoral, convidat/da,
contractat/da, altres a especificar)
Centre: Deutsche Hochschule für Verwlatungswissenschaften
Localitat: Speyer
Any: 2005

País: Alemanya
Durada (mesos): 9

Clau: doctoral

Tema: Recerca en els següents àmbits: dret públic, dret comparat, dret administratiu i
dret ambiental

Centre: Deutsche Hochschule für Verwlatungswissenschaften
Localitat: Speyer
Any: 2007

País: Alemanya
Durada (mesos): 2

Clau: doctoral

Tema: Recerca en els següents àmbits: dret públic, dret comparat, dret administratiu i
dret ambiental

Centre: Deutsche Hochschule für Verwlatungswissenschaften
Localitat: Speyer
Any: 2008

País: Alemanya
Durada (mesos): 3

Clau: doctoral

Tema: Recerca en els següents àmbits: dret públic, dret comparat, dret administratiu i
dret ambiental

Centre: Deutsche Hochschule für Verwlatungswissenschaften
Localitat: Speyer
Any: 2008

País: Alemanya
Durada (mesos): 3

Clau: doctoral

Tema: Recerca en els següents àmbits: dret públic, dret comparat, dret administratiu i
dret ambiental

Centre: Deutsche Hochschule für Verwlatungswissenschaften
Localitat: Speyer
Any: 2008

País: Alemanya
Durada (mesos): 2

Clau: doctoral

Tema: Recerca en els següents àmbits: dret públic, dret comparat, dret administratiu i
dret ambiental

Centre: Facultad de derecho de la Universidad de A Corunha
Localitat: A Coruña
Any: 2011

País: Espanya
Durada (mesos): 1

Clau:

convidat/da,

postdoctoral
Tema: Dret administratiu i dret ambiental

Centre: Università del Salento
Localitat: Lecce
Any: 2015

País: Itàlia
Durada (mesos): 1

Clau: postdoctoral

Tema: recerca dret administratiu
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G. Direcció de tesis doctorals i altres activitats formatives de postgrau
G.1 Tesis doctorals
Directors: Josep Ramon Fuentes i Aitana De la Varga Pastor
Títol del treball: La implantació de l'energia eòlica a Catalunya
Data de lectura (dd/mm/aaaa): pendent de lectura
Nom del doctorand: Antoni Gifreu i Font
Institució: Universitat Rovira i Virgili (URV)

Únicament pels sol·licitants de l’acreditació de recerca (Agregat) o de l’acreditació de recerca avançada (Catedràtic): Caldrà
aportar un certificat emès per la universitat en què consti el títol i la data de lectura de la tesi, el nom del/de la doctor/a, el/la
director/a o directors/es i la qualificació obtinguda. Les dades consignades en aquest apartat han de coincidir estrictament amb
el certificat presentat.
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G.2 Activitats formatives de postgrau impartides
Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster en Dret Ambiental URV
Nom de l’activitat o curs: Impartició de l'assignatura “Introducció al dret Ambiental”
Curs acadèmic: 2003-2004
Nombre d’hores lectives: 8
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster en Dret Ambiental URV
Nom de l’activitat o curs: Impartició de l'assignatura “Introducció al dret Ambiental”
Curs acadèmic: 2004-2005
Nombre d’hores lectives: 8
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster en Dret Ambiental URV
Nom de l’activitat o curs: Impartició de l'assignatura “Introducció al dret Ambiental”
Curs acadèmic: 2005-2006
Nombre d’hores lectives: 8
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster en Dret Ambiental URV
Nom de l’activitat o curs: Impartició de l'assignatura "dret de la Contaminació"
Curs acadèmic: 2005-2006
Nombre d’hores lectives: 8
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster en Dret Ambiental URV
Nom de l’activitat o curs: Impartició de l'assignatura "dret de la Contaminació"
Curs acadèmic: 2006-2007
Nombre d’hores lectives: 4
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Oficial en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: Impartició de l'assignatura "dret de la Contaminació"
Curs acadèmic: 2007-2008
Nombre d’hores lectives: 8
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Oficial en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: Impartició de l'assignatura "dret de la Contaminació"
Curs acadèmic: 2008-2009
Nombre d’hores lectives: 8
Institució: Universitat Rovira i Virgili
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Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Oficial en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: Impartició de l’assignatura “Clínica Jurídica Ambiental”
Curs acadèmic: 2006-2007
Nombre d’hores lectives: 30
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Oficial en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: Impartició de l’assignatura “Clínica Jurídica Ambiental”
Curs acadèmic: 2007-2008
Nombre d’hores lectives: 30
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Universitari en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: Impartició de l’assignatura “Clínica Jurídica Ambiental”
Curs acadèmic: 2010-2011
Nombre d’hores lectives: 15
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Universitari en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: Impartició de l’assignatura “Clínica Jurídica Ambiental”
Curs acadèmic: 2011-2012
Nombre d’hores lectives: 15
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Universitari en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: Impartició de l’assignatura “Clínica Jurídica Ambiental”
Curs acadèmic: 2012-2013
Nombre d’hores lectives: 15
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Universitari en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: Impartició de l’assignatura “Clínica Jurídica Ambiental”
Curs acadèmic: 2013-2014
Nombre d’hores lectives: 15
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Universitari en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: coordinació de l'assignatura "Dret de la Contaminació"
Curs acadèmic: 2009-2010
Nombre d’hores lectives: 30
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Universitari en Dret Ambiental
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Nom de l’activitat o curs: coordinació de l'assignatura "Dret de la Contaminació"
Curs acadèmic: 2010-2011
Nombre d’hores lectives: 30
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Universitari en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: coordinació de l'assignatura "Dret de la Contaminació"
Curs acadèmic: 2011-2012
Nombre d’hores lectives: 30
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Universitari en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: coordinació de l'assignatura "Dret de la Contaminació"
Curs acadèmic: 2012-2013
Nombre d’hores lectives: 30
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Universitari en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: coordinació de l'assignatura "Dret de la Contaminació"
Curs acadèmic: 2013-2014
Nombre d’hores lectives: 30
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Universitari en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: coordinació de l'assignatura "Dret de la Contaminació"
Curs acadèmic: 2014-2015
Nombre d’hores lectives: 30
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Universitari en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: Impartició de l'assignatura "dret de la Contaminació"
Curs acadèmic: 2009-2010
Nombre d’hores lectives: 30
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Universitari en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: Impartició de l'assignatura "dret de la Contaminació"
Curs acadèmic: 2010-2011
Nombre d’hores lectives: 30
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Universitari en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: Impartició de l'assignatura "dret de la Contaminació"
Curs acadèmic: 2011-2012
Nombre d’hores lectives: 30
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Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Universitari en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: Impartició de l'assignatura "dret de la Contaminació"
Curs acadèmic: 2012-2013
Nombre d’hores lectives: 30
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Universitari en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: Impartició de l'assignatura "dret de la Contaminació"
Curs acadèmic: 2013-2014
Nombre d’hores lectives: 30
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Universitari en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: Impartició de l'assignatura "dret de la Contaminació"
Curs acadèmic: 2014-2015
Nombre d’hores lectives: 30
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Universitari en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: Coordinació de l’assignatura “Dret de l’Energia”
Curs acadèmic: 2009-2010
Nombre d’hores lectives: 45
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Universitari en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: Coordinació de l’assignatura “Dret de l’Energia”
Curs acadèmic: 2010-2011
Nombre d’hores lectives: 45
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Universitari en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: Coordinació de l’assignatura “Dret dels Residus”
Curs acadèmic: 2009-2010
Nombre d’hores lectives: 30
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Universitari en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: Coordinació de l’assignatura “Dret dels Residus”
Curs acadèmic: 2010-2011
Nombre d’hores lectives: 30
Institució: Universitat Rovira i Virgili
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Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Universitari en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: Coordinació de l’assignatura “Dret dels Residus”
Curs acadèmic: 2011-2012
Nombre d’hores lectives: 30
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Universitari en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: Coordinació de l’assignatura “Dret dels Residus”
Curs acadèmic: 2012-2013
Nombre d’hores lectives: 30
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Universitari en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: Coordinació de l’assignatura “Dret dels Residus”
Curs acadèmic: 2013-2014
Nombre d’hores lectives: 30
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Universitari en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: Coordinació de l’assignatura “Dret dels Residus”
Curs acadèmic: 2014-2015
Nombre d’hores lectives: 30
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Universitari en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: impartició de l'assignatura "Prevenció i control de la contaminació i gestió dels residus"
Curs acadèmic: 2015-2016
Nombre d’hores lectives: 80
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Universitari en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: impartició de l'assignatura "Prevenció i control de la contaminació i gestió dels residus"
Curs acadèmic: 2016-2017
Nombre d’hores lectives: 80
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Diplomatura de Postgrau en gestió tècnica i jurídica del medi
ambient
Nom de l’activitat o curs: Impartició de part de l’assignatura Practicum IV
Curs acadèmic: 2011-2012
Nombre d’hores lectives: 3
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Institució: Associació Catalana de Municipis (ACM)

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Diplomatura de Postgrau en gestió tècnica i jurídica del medi
ambient
Nom de l’activitat o curs: Impartició de part de l’assignatura Practicum II
Curs acadèmic: 2011-2012
Nombre d’hores lectives: 4
Institució: Associació Catalana de Municipis (ACM)

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Diplomatura de Postgrau en gestió tècnica i jurídica del medi
ambient
Nom de l’activitat o curs: Impartició del curs “protecció del sòl”
Curs acadèmic: 2011-2012
Nombre d’hores lectives: 4
Institució: Associació Catalana de Municipis (ACM)

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Máster en Derecho Urbanístico
Nom de l’activitat o curs: el régimen jurídico de los suelos contaminados
Curs acadèmic: 2011-2012
Nombre d’hores lectives: 4
Institució: Universidade A Coruña

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Master in Environmental Engineering ans Sustainable Energy
Nom de l’activitat o curs: Environmental and Energy Legislation
Curs acadèmic: 2016-2017
Nombre d’hores lectives: 15
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Oficial en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: Direcció del treball final de màster de la Sra. Estela Gómez Gómez, “La declaració de
l’espai natural protegit de l’anella verda de Tarragona, polítiques ambientals i instruments de gestió”.
Curs acadèmic: 2008-2009
Nombre d’hores lectives: 15
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Oficial en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: Direcció del treball de final de màster del Sr. Félix Puig Reig “la contaminació acústica”
Curs acadèmic: 2008-2009
Nombre d’hores lectives: 15
Institució: Universitat Rovira i Virgili
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Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Universitari en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: Direcció del treball de final de màster de la Sra. Anna Planas Olivella, “la gestió intracentre
dels residus sanitaris. Estudi comparatiu de les normatives autonòmiques"
Curs acadèmic: 2010-2011
Nombre d’hores lectives: 15
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Universitari en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: Direcció del treball de final de màster del Sr. Benjamín Andrés Galeano Granados “La
legitimación activa ambiental en la vía administrativa y en la vía contencioso-administartiva”.
Curs acadèmic: 2010-2011
Nombre d’hores lectives: 15
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Universitari en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: Direcció del treball de final de màster de la Sra. Vanessa Sáez Usta, “El biocomercio como
estratègia de conservación de la biodiversidad colombiana”.
Curs acadèmic: 2011-2012
Nombre d’hores lectives: 15
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Universitari en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: Direcció del treball de final de màster del Sr. Joan Pons Solé, “La regulació dels serveis
ambientals dels ecosistemes a Catalunya: anàlisis d’eines i metodologies”.
Curs acadèmic: 2011-2012
Nombre d’hores lectives: 15
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Universitari en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: Direcció del treball de final de màster de la Sra. Mireia Recasens Ibabe, “Estudi de la
protecció del litoral de Tarragona”
Curs acadèmic: 2012-2013
Nombre d’hores lectives: 15
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Universitari en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: Direcció del treball de fi de màster de la Sra. Marta Aguilera Sánchez, “El règim jurídic
aplicable als incendis forestals. Especial referència a la responsabilitat patrimonial de l’Administració”.
Curs acadèmic: 2012-2013
Nombre d’hores lectives: 15
Institució: Universitat Rovira i Virgili
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Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster Universitari en Dret Ambiental
Nom de l’activitat o curs: : Direcció del treball de final de màster de la Sra. Anna Madico Pereira, “L’oli com a
residu:concepte, marc legal i aproximació a la seva gestió"
Curs acadèmic: 2013-2014
Nombre d’hores lectives: 15
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Diploma de Postgrau en gestió tècnica i jurídica ambiental
Nom de l’activitat o curs: Direcció del treball fi de Diploma de Postgrau del Sr. Xavi Montaner, “La prevenció dels
residus, evolució jurídica del concepte i campanya de conscienciació”.
Curs acadèmic: 2011-2012
Nombre d’hores lectives: 15
Institució: Associació Catalana de Municipis (ACM)

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Diploma de Postgrau en gestió tècnica i jurídica ambiental
Nom de l’activitat o curs: Direcció del treball de fi de diploma de Postgrau de la Sra. Emma Guillamet, “Pla estratègic
de la producció agrària ecològica de l’Alt Empordà (2013-2016)”.
Curs acadèmic: 2011-2012
Nombre d’hores lectives: 15
Institució: Associació Catalana de Municipis (ACM)

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Diploma de Postgrau en gestió tècnica i jurídica ambiental
Nom de l’activitat o curs: Direcció del treball de fi de diploma de Postgrau de la Sra. Laia Peidro Llobet, “El sistema
de dipòsit, devolució i retorn d’envasos lleugers- SDDR”
Curs acadèmic: 2011-2012
Nombre d’hores lectives: 15
Institució: Associació Catalana de Municipis (ACM)

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Diploma de Postgrau en gestió tècnica i jurídica ambiental
Nom de l’activitat o curs: Direcció del treball de fi de diploma de Postgrau de la Sra. Olga Luna Lorente, “La gestió
dels residus al Pallars Jussà”.
Curs acadèmic: 2011-2012
Nombre d’hores lectives: 15
Institució: Associació Catalana de Municipis (ACM)

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster d’Estudis Avançats en Administració i Dret Públic
Nom de l’activitat o curs: Direcció del treball de final de Màster del Sr. Laureano Cerro,. “Ley de cuotas en
representación política en el Congreso de Colombia: Violación al derecho de igualdad o discriminación positiva”
Curs acadèmic: 2014-2015
Nombre d’hores lectives: 15
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Màster d’Estudis Avançats en Administració i Dret Públic
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Nom de l’activitat o curs: Direcció del treball de final de Màster del Sr. Albert Plana Parés, “Les ciutats compactes i
l’urbanisme sostenible”.
Curs acadèmic: 2014-2015
Nombre d’hores lectives: 15
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Tipus d’activitat (doctorat, màster, postgrau, etc.): Master di II nivelo "Gestione delle risore ambientali. Acqua,
suolo, rifuiti, energia"
Nom de l’activitat o curs: the regulation of the contaminated soils
Curs acadèmic: 2014-2015
Nombre d’hores lectives: 4
Institució: Università del Salento
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H. Informes valoratius. Valoració de l’experiència investigadora
(Nom i cognoms de les persones a qui heu demanat informe valoratiu, indicant-ne el correu electrònic al
formulari de sol·licitud)
Dr. Antoni Pigrau Solé, Catedràtic de Dret Internacional Públic de la Universitat Rovira i Virgili
Dr. Luciano Parejo Alfonso, Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Carlos III
Dra. Blanca Lozano Cutanda, Catedràtica de Dret Administratiu de la Universitat del País Basc

Nota: Únicament pels sol·licitants de l’acreditació de recerca (Agregat) o de l’acreditació de recerca avançada (Catedràtic).
No heu de demanar informes valoratius si sol·liciteu els trams de recerca
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I. Beques i ajuts personals
Finalitat: Beca de recerca predoctoral
Entitat finançadora: Universitat Rovira i Virgili
Durada: 4 anys (2002-2006)
Institució: Universitat Rovira i Virgili

Finalitat: Estada de recerca predoctoral
Entitat finançadora: Deutsche Akademischer Austauschdienst (DAAD)
Durada: 3 mesos (abril-juny 2005)
Institució: Deusche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer, Alemanya

Finalitat: Estada de recerca predoctoral
Entitat finançadora: Fundación Privada Mutua Catalana i URV
Durada: 3 mesos (abril-juny 2007)
Institució: Deusche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer, Alemanya

Finalitat: Estada de recerca predoctoral
Entitat finançadora: Deusche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer, Alemanya
Durada: 2 mesos (abril-maig 2008)
Institució:

Finalitat: Ajuts a treballs de recerca sobre Administració Pública
Entitat finançadora: Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC)
Durada: 9 mesos (2006)
Institució: EAPC

Finalitat: Ajut per a estada de professors visitants de fora del sistema universitari
galleg.
Entitat finançadora: Universidade A Coruña, Xunta Galega
Durada: 1 mes (2012)
Institució: Universidade A Coruña

Finalitat: contracte de subvenció de mobilitat de personal docent amb fins de formació.
Participació a l'International Day
Entitat finançadora: programa d’aprenentatge permanent Erasmus, STA,
Durada: 3 dies
Institució: University of Bergen (Noruega)
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J. Activitats de caràcter professional
Empresa: Josep Anton Baixeras Sastre advocat
Càrrec: Advocada

Dedicació: completa

Període: juliol 2000- gener 2002
Empresa: Àrea de Planejament del departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona
Càrrec: Becària en pràctiques del Màster en Dedicació: completa
Dret Públic i Organització Administrativa
(IDEC-UPF)
Període: octubre 2001- juny 2002

Empresa: Departament de medi ambient de l’Ajuntament de Tarragona
Càrrec:

Becària

en

pràctiques

de

la Dedicació: Completa

llicenciatura en dret
Període: juliol 2000 (1 mes)
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K. Altres mèrits de caràcter científic
(Premis, reconeixements, càrrecs, sexennis, distincions, jurats, comissionat d’exposicions, etc.)

Obtenció de Premis
- Premi de la Fundació Mollà Rudiez al segon millor expedient acadèmic dels llicenciats en dret per la Universitat Rovira
i Virgili de la generació 1996-2000.

-

Membre de l’equip docent que rebé el “Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent” per l’assignatura “Clínica

Jurídica Ambiental”, en la convocatòria 2007, modalitat col·lectiva.

Obtenció de Reconeixements del grup de recerca
- Reconeixement del Grup de Recerca “Territori, Ciutadania i Sostenibilitat”

de la URV, dirigit pel Dr. Antoni Pigrau

Solé, Catedràtic de Dret Internacional Públic d’aquesta universitat com a Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat
de Catalunya per al període 2009-2013. (2009 SGR 81)
- Reconeixement del Grup de Recerca “Territori, Ciutadania i Sostenibilitat” de la URV, dirigit pel Dr. Antoni Pigrau
Solé, Catedràtic de Dret Internacional Públic d’aquesta universitat com a Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat
de Catalunya per al període actual (2014 SGR 294).

Ocupació de Càrrecs universitaris:
- Subdirectora de la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel, creada al gener de 2015 fins a l’actualitat.
- Coordinadora de la Càtedra d’Estudis Jurídics d’Antoni Pedrol Rius el curs 2013-2014
- Membre del Claustre Universitari de la URV com a representant del col·lectiu “altre personal Docent i Investigador” del
Departament de Dret Públic de la URV.
- Coordinadora de mobilitat dels alumnes IN de dret i relacions laborals de la Facutlat de Ciències Jurídiques de la URV
(cursos 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014)
- Coordinadora de mobilitat dels alumnes IN de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV i de treball social, per tant
de la FCJ els cursos 2014-2015, 2015-2016-2016-2017.
- Membre de la Comissió de Mobilitat de la FCJ-URV. Des de 2010 fins a l’actualitat.
- Tutora d’alumnes de dret i alumnes d’Erasmus i Séneca durant els cursos 2003-04, 2004- 05, 2005-06, 2008-09,
2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 (PAT).
- Coordinadora de pràctiques externes del grau de dret i de la llicenciatura en dret des del curs 2011-2012 fins a
l’actualitat.
- Membre de la comissió de Pràctiques externes de la Facultat de ciències jurídiques de la URV des de octubre de
2010 fins a l’actualitat.
- Membre del comité tècnic de pràctiques en oficines judicials del Centre d’Estudis Jurídics de Formació Especialitzada
(CEFJE) de l’Administració de Justícia de la Generalitat de Catalunya
- Coordinadora de secundària de la FCJ- URV, des del curs 2010-2011 fins al curs 2013- 2014.

Participació en nombrosos congressos, seminaris, jornades, cursos, en l’àmbit del dret
administratiu, del dret ambiental i del dret local, com a assistent i com a comunicant o
ponent i coordinació de congressos seminaris i jornades :
Coordinació i organització de congressos semianris i jornades:
- Membre del comité organitzador del 12È Congrés de la IUCNAEL celebrat a Tarragona del 30 de juny al 5 de juliol de
2014.
- Membre del Comitè organitzador del congrés de l’Asociación Española de Profesores de Derecho Adminstrativo,
celebrat a Tarragona, 2012.
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- Membre del comité organitzador del Congreso Nacional de Derecho Ambiental celebrat a Tarragona, 2006.
- Directora acadèmica del Fòrum d’actualització en dret local celebrat a Salou del març al juliol de 2014.
Membre del Comitè organitzador de les diferents edicions del Fòrum d’actualització en Dret local organitzat per la
Càtedra d’Estudis Jurídics locals d’Antoni Pedrol Rius i per la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel
- Coordinadora del Seminari “El impacto de la Directiva de servicios sobre las administraciones públicas y el derecho
administrativo. Especial referencia al derecho ambiental” celebrat a Tarragona.el 20 i 21 de juny de 2012.

Ponències i aportacions a congressos, seminaris i jornades de recerca i de qualitat docent (se’n
destaquen les més rellevants no incloses a l’apartat anterior corresponent):
- Participació al Convegno su La nuova disciplina degli ecoreati, celebrat a la Università del Salento (Itàlia) el 16 de
juliol de 2015.
- Participació al Convegno Italo-Brasiliano di Diritto amministrativo e constitucionales “Periferie e diritto fondamentali”
delebrat a la Università de Salento, gener de 2016.
- Participació al Convegno su la nuova disciplina degli ecoreati, Celebrat a la Università del Salento, juliol de 2015.
- Assistència als Congressos anuals organitzats per l’AEPDA (Asociación Española de profesores de Derecho
Administrativo)
- Assistència als Congressos bianuals organitzats per l’ADAME (Asociación de derecho Ambiental Española)- Conferència convidada “El derecho ambiental en España”, a la Universidad de Caldas (Colombia) el 5 d’agost de
2012.
- Conferència convidada “An approach to the environmental law” al III International Seminar on Human Mobility Rihgts,
organitzat per la URV i la Universitat d’Hiroshima.
- Conferència convidada “The management of food waste from a human rights perspective”, IV International Seimnar on
Human Mobility and Human Rights, organitzat per la URV i la Universitat d’Hiroshima, el 16 de març de 2016.
- Participacio´com a conferenciant al seminari “Els impactes ambientals causats per l’Electroquímica de Flix. Reptes de
futur i responsabilitats”, celebrat a la URV, Tarragona el 28 d’abril de 2016.
- Participació com a “Chair” en el Panel “waste and Energy Sources” al 12th IUCNAEL Colloquium, held in Tarragona
from 30th june to 4th July, 2014.
-Ponència convidada periòdica “Actualització de legislació i jurisprudencia en dret administratiu” II Fòrum d’actualització
- Ponència convidada periòdica “Actualització de legislació i jurisprudencia en dret administratiu” III Fòrum
d’actualització en Dret Loca, Reus 2012 (ponencia convidada en cada sessió)
- Comunicació oral “The environmental law Clinic: a new experience in the legal education in Spain, The Need for a
New Law School, Cracòvia (Polònia), 2008 (comunicación en coautoría amb Susana Borràs, Àngels Galiana, Jordi
Jaria, Lucía Casado, Maria Marquès, Anna Pallarès i Antoni Pigrau).
- Comunicació oral “Clinical Legal Education in Spain. Analysis and Discussion on Experiences” . GAJE) 6th Worldwide
Conference ’Combatting Social Injustice Through Justice Education’ / 9th International Journal of Clinical Legal
Education (IJCLE). Publicat a Vol. 6th Worldw, celebrat a Valencia, juliol 2011

Organitzat per GAJE/IJCLE

(comunicació en coautoria amb Maria Marquès Banqué).
- Comunicació oral “Aprenentatge Servei a través de la Clínica Jurídica Ambiental de la URV”. Encuentro red ApS (U),
Barcelona 2012
- Comunicació oral “The environmental Law Clinic at the Universitat Rovira i Virgili” 6th International Barcelona
Conference on Higher Education: Let’s build transformative knowledge to drive social change, maig Barcelona 2013.
Organitzat per GUNi Global University Network for Innovation
- Comunicació oral “The Clinical Legal Education in environmental law in the URV”, 1st ENCLE (European Network for
CLinical Legal Education) Conference, Varsòvia, 2013. Organitzat per ENCLE.
- “12 years of Clinical Legal Education at Universitat Rovira i Virgili: finding and perspectives”, al 12th international
Journal of Clinical Legal Education Conference in Association with 2nd European Network for Clinical Legal Education
Conference “Clinic without borders”.
- Ponència convidada “II encuentro universitario de sostenibilización Curricular” celebrat a la Universidad Europea de
Madrid el dia 24 de febrer de 2014, organitzat per la Universidad Europea, amb la col·laboració de la CRUE-CADEP i el
patrocini del Santander Universidades (ponencia convidada)

Altres qüestions relacionades amb la recerca:
- Obtenció de l’acreditació de Contratado doctor per ANECA, l’any 2012.
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- Investigadora activa de la Unviersitat Rovira i Virgili.
- Investigadora membre del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) des de 2002 fins a l’actualitat.
- Membre del Grup de Recerca “Territori, Ciutadania i Sostenibilitat” de la URV, dirigit pel Dr. Antoni Pigrau Solé,
Catedràtic de Dret Internacional Públic d’aquesta universitat. Aquest grup ha estat reconegut com a Grup de Recerca
Consolidat de la Generalitat de Catalunya per al període 2009-2013. (2009 SGR 81) i per al període actual (2014 SGR
294).
- Membre del Grup de Recerca d’Estudis Jurídics Locals de la Universitat Rovira i Virgili, dirigit per Josep Ramon
Fuentes i Gasó, Titular de Dret Administratiu d’aquesta universitat.
- Membre del Consell de Direcció del CEDAT.
- Responsable del Fons Bilbiogràfic del Consell de Direcció del Cedat.
- Membre del Consell de Redacció de la Revista Catalana de Dret Ambiental (RCDA) des de la seva creació (2010) fins
a l’actualitat.
- Membre del Consell de Redacció de la Revista “Actualidad Jurídica Ambiental” (AJA) des de l’any 2011 fins a
l’actualitat.
- Avaluadora de treballs rebuts per a la seva publicació a la Revista Catalana de Dret Ambiental.
- Avaluadora externa de la Revista Teoría y Derecho
- Avaluadora externa dels treballs de recerca de la convocatòria de beques de recerca del Centre d’Estudis Jurídics i
Formació Especialitzada (CEJFE) 2017 de la Generalitat de Catalunya.
- Membre de l’ Academy of environmental law de la IUCN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura). Es
tracta d’una xarxa internacional d’universitats integrada per entres de Dret ambiental dedicats al desenvolupament en
aquesta materia, mitjançant l’esenyament i la investigación col·laborativa (IUCNAEL).
- Membre de l’Associació Espanyola de Professors de Dret Administratiu (AEPDA).
- Membre de l’Associación de Derecho Ambiental Español (ADAME)
- Membre de la Red Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo (REDOEDA)
- Redactora periòdica de la Crònica jurisprudència ambiental a Espanya: Dret administratiu” a la Revista Catalana de
Dret Ambiental.
-

Col·laboradora

de

la

secció

“jurisprudencia

al

día”

de

la

Revista

Actualidad

Jurídica

Ambiental

(www.actualidadjuridicaambiental.com) , realitzant ell seguiment de la jurisprudencia del Tribunal SUprem en materia
ambiental (des de març de 2011).
- Participació en nombroses comissions avaluadores de treballs de recerca i treballs de final de Màster en el marc del
Doctorat en Seguretat i Prevenció de la Universitat Autònoma de Barcelona, del Màster Universitari en Dret Ambiental
de la Universitat Rovira i Virgili, i del Màster en Estudis Avançats en Administració i Dret Públic de la Universitat Rovira i
Virgili.

Altres qüestions relacionades amb la millora de la qualitat docent:
- Membre del Grup d’Innovació Docent de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV (GID- FCJ) des de la seva
creació fins a l’actualitat. “Grup d’Innovació Docent de la Facultat de Ciències Jurídiques GID-FCJ” (A07/13) presentat a
la convocatòria de Projectes d’Innovació Docent 2013-2014 de l’ICE-URV amb una durada d’un any.
- Membre de la Comissió de Formació del GID-FCJ de la URV.
- Membre de la Comissió d’Internacionalització del GID-FCJ de la URV.
- Coordinadora i membre del projecte d’Innovació docent pel qual es creà la Xarxa d’Aprenentatge Servei de la URV
(2010-2012) i del projecte d’innovació docent atorgat per a la seva renovació en el període 2012-2014 de l’ICE-URV.
“Xarxa docent per a l’aprenentatge servei i la recerca basada en la comunitat a la URV” (A03).
- Membre del Projecte d’Innovació Docent “Clínica Jurídica de Drets Humans” (A01/13) presentat a la convocatòria de
Projectes d’Innovació Docent 2013-2014 del ICE-URV amb una durada d’un any.
- Membre de la Xarxa APS(U), que aglutina diverses universitats de l’Estat i d’arreu per promoure l’APS.
- Membre de la ENCLE (European Net of Clinical Legal Education)
- Membre del projecte educatiu Ajuts Pont per a projectes educatius “JocTicia Ambiental”, atorgat pel Consell Social de
la URV per al curs 2014-2015.
- Participació en el Programa d’Aprenentatge Servei de la URV com a docent de l’assignatura Clinica Jurídica
Ambiental, de l’ensenyament Màster Universitari de Dret Ambiental els cursos 2012-2013 i 2013-2014, 2016-2017.
- Participació en el Programa d’Aprenentatge Servei de la URV com a docent de l’assignatura “Consitutció i
Administració Pública” al grau de Dret el curs 2014-2015, 2015-2016.
- Assistència al 12th international Journal of Clinical Legal Education Conference in Association with 2nd European
Network for Clinical Legal Education Conference “Clinic without borders” celebrat a Palacký University, Olomouc, 15-17
juliol i Praga, 18 de juliol de 2014.
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- Assistència al 6th International Barcelona Conference on higher education, celebrat a Barcelona del 13 al 15 de maig
de 2013 i organitzat per la GUN9 (Global University Network for Innovation).
- Col.laboració amb el Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI) de la Facultat de Pedagogia de la
Universitat de Barcelona en el projecte de recerca “Estudio Diagnóstico-Comprensivo sobre Proyectos de APS.
Elaboración de una Guía de Buenas Prácticas”, durant el curs 2014-2015. .
- Realització de nombrosos cursos PROFID organitzats per l’ICE per a la millora de la qualitat docent i de la recerca.

Participació en tesis doctorals
- Secretària del Tribunal que va jutjar la tesi doctoral de Dña. Maª Guadalupe Rosique López, realitzada a la
Universidad Politécnica de Cartagena dins el programa de Doctorat “Técnicas Avanzadas en Investigación y Desarrollo
Agrario y Alimentario” sota el títol “Gestión de los residuos y suelos contaminados provenientes d ela minería metálica:
aspectos técnicos, problemas ambientales y marco normativo” i defensada l’11 de març de 2016.
- Vocal Suplent del Tribunal de tesi doctoral de Pedro Fernández Sánchez, realitzada a la URV, sota la dirección de Dr.
Josep Ramon Fuentes i Gasó i Maria Marquès Banqué, amb el títol “El futuro de las policías locales. Análisis normativo,
jurisprudencial y estudio de caso de las policías locales de la provincia de Tarragona”, defensada a l’abril de 2016.
- Voclal Suplent del Tribunal de tesi doctoral de Maria Carme Juncosa Vidal realitzada a la URV, sota la dirección de la
Dra. Lucía Casado Casado, amb el títol "Les centrals de contractació com a mecanismes de racionalització de la
contractació pública a l`àmbit supralocal", defensada a Tarragona el 6 de juliol de 2016.
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L. Feu constar les deu aportacions científiques més rellevants d’aquest
currículum
(En el cas de les publicacions, feu constar els índexs d’impacte, el nombre de citacions i els quartils)

1. DE LA VARGA PASTOR,Aitana, El nuevo régimen jurídico de los suelos contaminados. Adaptado . a la ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, Ed. La Ley grupo wolters Kluwer, 2012, ISBN: 97884-8126-913-0.
Aquest llibre estudia amb profunditat i rigorositat el règim jurídic dels sòls contaminats, analitzant la regulació establerta
a la Unió europea, la República Federal Alemanya, l’Estat espanyol i diverses Comunitats autònomes, com són
Catalunya, País Basc i Galicia. S’avalua de forma exhaustiva els diferents aspectes objecte de regulació en aquest
àmbit, amb especial atenció al règim de responsabilitat. Es posen de relleu els principals problemes sorgits en torn a
aquesta matèria i s’aprofundeix en el règim jurídic establert i en les solucions aportades, des d’una perspectiva crítica.
Es fa un estudi comparat amb el règim jurídic alemany de la protecció del sòl, qüestió que no s’havia abordat mai des
d’aquesta perspectiva i de manera tan àmplia i profunda. Cal destacar que fins llavors ningú havia abordat aquesta
matèria de manera tan àmplia i exhaustiva. Val a dir que a més a més s’analitza tant la regulació establerta
històricament com la regulació que s’estableix en l’actual llei 22/2011, de residus i sòls contaminats. És la primera
monografia que estudia el règim jurídic establert per aquesta norma.
És indubtable que ha esdevingut una obra de referència en l’estat espanyol tant en l’àmbit acadèmic i teòric, com
pràctic -en l’àmbit de l’exercici de la professió d’avocat i en l’àmbit de l’Administració pública. Fins i tot en l’àmbit
científic -trobem cites d’aquesta obra en articles no jurídics-.
Mostra d’això són les diferents ponències i conferències convidades en les que l’autora ha estat convidada. D’una
banda, a Universitats com són la Universitat de A Corunha, la de Caldas (Colòmbia) i la de Múrcia i d’altra banda a
jornades que superen estrictament l’àmbit jurídic organitzades per l’Administració pública per abordar la problemàtica.
Una altra mostra és el fet que el pròleg de l’obra estigui fet per Juan Antonio Loste, un reconegut advocat -soci de Uría
Menéndez a dia d’avui- , cap de la secció ambiental de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB).
Una altra mostra, són les tesis doctorals sobre sòls contaminats defensades amb posterioritat a la meva tesis i a
aquesta monografia. Aquestes noves tesis han pres com a referència les meves obres, com és aquesta monografia i
les altres publicacions en revistes sobre la matèria. Bon exemple d’això són la tesi de Maria del Carmen Bolaño Piñeiro
(UPV) –ho podem veure al propi treball de tesi o a les nombroses publicacions en revistes que se’n deriven- i la tesi de
Maria Guadalupe Rosique López (UPC), entre altres.
Així mateix professors, catedràtics, titulars d’universitat de reconegut prestigi han citat aquesta obra en els seus treballs
de recerca i bibliografia. Per exemple, Íñigo Sanz Rubiales, Santiago Álvarez Carreño, Javier René Santamaría, J. José
Pernas, Lucía Casado Casado, per citar només alguns exemples.
Arrel d’aquesta monografia i altres investigacions sobre la matèria he sigut convidada a participar en el projecte de
recerca relacionat directament amb la contaminació dels sòls, com és el projecte “Problemática de los daños
ambientales históricos en la Región de Murcia: desafíos amenazas y soluciones” finançat per la Fundación Séneca
(Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia), amb la investigadora principal Dra. Blanca Soro Mateo. .
Així mateix aquesta obra ha sigut objecte de recensions, com són les de Germán Valencia Martín a la Revista Aranzadi
de Derecho Ambiental, núm. 22 de 2012, pp. 427-429. I la de Lucía Casado Casado a la Revista de Administración
Pública, núm. 190, 2013. ISSN: 0034-7639, Madrid, enero-abril (2013), pp. 468-471.
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Aquest article és fruit de la participación en els Grups de recerca dels quals formo part, en especial del grup de recerca
consolidat de Territori, medi ambient i sostenibilitat
Ateses totes les qüestions apuntades puc afirmar que sóc un referent en aquesta matèria.
D’altra banda, l’editorial La Ley està molt ben posicionada en el Book Publisher Library Metrics ja que la situa en el
número

7

de

http://www.librarymetricsforbookpublishers.infoec3.es/layout.php?id=ranking&materia=Derecho),

138.(
la

qual

fa

considerar aquesta editorial com una de les més prestigioses en l’àmbit del dret.
- La Ley també està inclosa en el número 8 de 67 amb 39.69 ICEE del Ranking SPI (Scholary Publishers Indicators in
Humanities and Social Sciences), concretament del llistat de Derecho, Prestigio de las editoriales según expertos
españoles. Elena Giménez Toledo, Carlos Tejada-Artigas, Jorge Mañana-Rodríguez. Scholary Publishers Indicators
(SPI). 1º edición 2012. Disponible en: http://epuc.cch.csic.es/SPI [Consultat el 26 de febrer de 2014]
Refrenciem a continuació sense ànim exhaustiu les cites en articles i obres doctrinals, per ordre alfabètic:
- Alenza García, Jose Francisco “El nuevo régimen legal de los residuos”, en Blasco Hedo, Eva (Coord.), Muyo
Redondo, Blanca (Editora), La nueva ley de residuos y suelos contaminados, Ciemat, 2013. ISBN: 978-84-7834-693-6,
p. 16.
- Álvarez Carreño, Santiago M., “El régimen jurídico de la protección ambiental integrada en la Comunidad autónoma
de la región de Murcia: Consideraciones críticas sobre la Ley 4/2009”, Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. III
Núm. 2 (2012), p. 4.
- Álvarez Carreñio, Santiago M.,”Retos y transformaciones del Derecho ambiental en el marco de la liberalización de
Servicios: la experiència de la comunidad autònoma de Murcia”, en Lucía Casado Casado, Josep Ramon Fuentes i
Gasó i Judith Gifreu Font, Prestación de Servicios, Administraciones públicas y Derecho Administrativo. Especial
referencia al Derecho ambiental, Tirant lo Blanch, Valencia 2013, p. 468
- Álvarez Carreño, Santiago M., “El régimen jurídico de la protección ambiental integrada en la Comunidad autónoma
de la región de Murcia: Consideraciones críticas sobre la Ley 4/2009”, Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. III
Núm. 2 (2012), p.26.
- Bolaño Piñeiro, Maria del Carmen, Régimen Jurídico de los suelos contaminados en la comunidad autónoma del Pais
Vasco, Tesis doctoral, bajo la dirección del Dr. Iñaki Lasagabaster herrate, Catedrático de Derecho Administrativo,
Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibersitatea, Bilbao, 2013, pp. 33, 35, 38, 47, 103, 105, 107, 108, 109.
- Bolaño Piñeiro Maria del Carmen, “Concepto ambiental de suelo y normativa reguladora”, IeZ: Ingurugiroa eta
zuzenbidea = Ambiente y derecho, Nº. 12, 2014, págs. 13-45, pp. 14, 16, 19,
- Bolaño Piñeiro Maria del Carmen, “La necesidad de una protección ambiental específica del suelo en el Derecho de la
Unión Europea. Especial referencia a los suelos contaminados (1), Revista Vasca de Administración Pública, núm.
Especial 99-100, mayo diciembre 2014, pp. 625-647, pp. 632,
- Bolaño Piñeiro, Maria del Carmen, “El procedimiento de calidad del sueloen la Comunidad Autónoma del País Vasco”,
Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 30, 2015.
- Bolaño Piñeiro, Maria del Carmen, “Responsabilidad en la limpieza y recuperación de los suelos declarados
contaminados o alterados en la normativa de suelos contaminados”, Revista de Administración Pública, núm. 196,
2015.
- Blázquez Alonso, Noemí; Picó Barandiaran, Elena, “La regulación de los suelos contaminados en la Ley 22/2011, de
28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 279, Madrid,
enero-febrero (2013), ISSN: 1139-4978, p. 139.
- - Compains Clemente, Jacobo, “La responsabilidad del comprador de un inmueble contaminado en la normativa de
responsabilidad ambiental (a propósito de la STJUE de marzo de 2015)”, Revista Bioderecho, núm. 2, 2016, pp. 1-21,
p. 10.
- Núñez Lozano, Maria del Carmen, “El régimen jurídico de los suelos contaminados por actividades Industriales,
Comerciales y de Servicios en Andalucía”, Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, 33, enero-abril, 2016, pp. 65-124,
p.66, 70.
- Pernas García, J.José, “La transposición de la Directiva de emisiones Industriales y su incidència en la Ley 16/2002
de prevención y control integrados de la contaminación”, Actualidad Jurídica Ambiental, 13 de junio de 2013, ISSN:
1989-5666, p.45.
- Santamaría Arinas, R.J., Curso básico de Derecho Ambiental General, IVAP, Oñati, 2015, p. 226.
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- Zamora Roscillo, Remedios, “Los residuos generados por la industria extractiva: virtudes i deficiències del marco
regulador”, Revista Vasca de Administración Pública, núm. 94, septiembre diciembre 2012, p. 300.
2. DE LA VARGA PASTOR, Aitana La coordinación entre la Ley 10/1998, de residus y la Ley 26/2007 de
responsabilidad mediambiental en materia de suelos contaminados, Revista Vasca de Administración Pública,
núm.84, 233-258.
La incorporació de la llei de responsabilitat mediambiental a l’ordenament jurídic espanyol requeria d’un anàlisi jurídic
profund no només en termes generals sinó també en concret en relació amb els danys ambientals al sòl. La raó
principal rau en que ja existia un règim jurídic per als sòls contaminats i era necessari analitzar les repercussions
d’aquesta normativa en la llavors llei de residus. Aquest article aborda de forma rigorosa la temàtica de la protecció del
sòl i la seva protecció, en concret arrel de l’entrada en vigor de la llei 27/2006, de responsabilitat mediambiental, la qual
inclou el concepte de danys ambientals al sòl. L’autora realitza un estudi d’interpretació de com han de conjuminar-se
aquesta legislació amb la llei 10/1998, de residus, que establia el règim jurídic de sòls contaminats.
Tot i tractar-se d’una publicació predoctoral ha suposat una gran aportació científica. Mostra d’això són les nombroses
cites al text i a la bibliografia de les que ha estat objecte i que a continuació referenciem, sense ànim exhaustiu i per
ordre alfabètic:
- Bernal Figeroa, Andrea Angelica; Forero Ulloa, Fabio Emilio, “Evaluación de especies vegetales para el manejo de la
acidez de suelos sulfatados ácidos de Paipa, Boyacá. Evaluation of plants species for use in the control of acid sulfated
soils in Paipa, Boyacá”, Corpica Cienc. Tecnol. Agropecu. (2014) 5 (2) 229-236, p. 230. ”
- Bolaño Piñeiro, Maria del Carmen, Régimen Jurídico de los suelos contaminados en la comunidad autónoma del Pais
Vasco, Tesis doctoral, bajo la dirección del Dr. Iñaki Lasagabaster herrate, Catedrático de Derecho Administrativo,
Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibersitatea, Bilbao, 2013, p. 666.
- Núñez Lozano, Maria del Carmen, “El régimen jurídico de los suelos contaminados por actividades Industriales,
Comerciales y de Servicios en Andalucía”, Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, 33, enero-abril, 2016, pp. 65-124,
p.70.
- Campins Eritjà, Mar; Casado Casado, Lucia; Nieto Moreno, Juan Emilio; Pigrau Solé, Antonio; Pont Castejón, Isabel,
Environmental Law in Spain, Wolters Kluver. ISBN: 978-90-411-38-35-4, p.58.
- Compains Clemente, Jacobo, “La responsabilidad del comprador de un inmueble contaminado en la normativa de
responsabilidad ambiental (a propósito de la STJUE de marzo de 2015)”, Revista Bioderecho, núm. 2, 2016, pp. 1-21.
- Sarmiento Méndez, Xosé Anton, “Administración pública, constitución e protección medioambiental en España”,
academia.edu. documents, p. 6.
- Padrós Reig, Carles, “Los suelos históricamente contaminados: Comentario a algunas resoluciones jurisprudenciales
recientes”, Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 24, 2013, p. 77.
- Valencia Martín, Germán, “La responsabilidad medioambiental”, Revista General de Derecho Administrativo, núm. 25,
2010, p. 37.
- Zamora Roscillo, Remedios, “Los residuos generados por la industria extractiva: virtudes i deficiències del marco
regulador”, Revista Vasca de Administración Pública, núm. 94, septiembre diciembre 2012, p. 300.
- Zegarra, Luzmila, “A propósito de la aprobación de los Nuevos estándares de calidad ambiental para suelo”,
ADVOCATUS, Revista, núm. 28, 2013-1, Lima, pp. 1-16.
Aquest article fou el resultat de la recerca i investigación duta a terme en el marc del projecte de recerca finançat pel
Ministerio de Ciencia e Innovación “El derecho ambiental como modelo para la transformación de la actividad de los
poderes públicos” (SEJ 2007-61972/JURI) dirigit per Antoni Pigrau i Solé.
Els resultats van ser exposats, a través d’una comunicació oral, en el congrés jurídic internacional Globalización, riesgo
y medio ambiente, celebrat a Granada al març del 2010, que duia per títol “la legislación de responsabilidad
medioambiental: un cambio en la protección del suelo”.
En relació amb la revista cal destacar que l’any de publicació de l’article 2009 la revista estava situada en el primer
quartil, en la tercera posición a IN RECJ (índice de impacto de Revistas Españoals de Ciencias Jurídicas) amb un
ÍNDEX D’IMPACTE: 0,179 (segons dades de IN-RECJ). Impacte en 2005-2009 de 0.222 (segons dades de RESH).
Difusió (ICDS): 6.447 (segons dades MIAR). Segons Carhus Plus 2010 està valorada en la categoría A . Així mateix
està inclosa en ANEP: categoría B; ISOC: categoría C; ISOC; PIO; ISOC; DICE (Difusión y Calidad Editorial de la
Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas); RESH (Revistas Españolas de Ciencias
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Sociales y Humanidades); MIAR (Matriu d’Informació per a l’Avaluació de Revistes); Catálogo LATINDEX; ULRICH’S;
DIALNET
Cumpliment de 32 (dels 33 possibles per a revistes impreses) criteris Latindex. 14 dels criteris de CNEAI (dels 19
possibles) i 14 d’ ANECA (dels 21 possibles). Segons dades de RESH (http://epuc.cchs.csic.es/resh/).
-Avaluadors externs: sí.
-Obertura exterior dels autors: sí.
-Valoració de la difusió internacional: 4.5
-Internacionalitat de les contribucions: 5.26.

3. DE LA VARGA PASTOR, Aitana, “La consideración del suelo contaminado como residuo a partir de la STJUE
de 7 de septiembre de 2004. Sus repercusiones en el Derecho alemán y en el Derecho comunitario”, Revista
Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 11, 2007, 115-131
Aquest article realitza un estudi rigorós de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 7 de setembre de
2004, la qual realitza una interpretació del terme sòl contaminat que suposa la seva inclusió en el concepte de residu
quan aquest estigui excavat. Aquesta interpretació suopsà un greu trasbals per a l’ordenament jurídic alemany, on els
residus tan sols poden ser béns mobles. L’autora analitza aquesta problemàtica meticulosament estudiant els articles
doctrinals en alemany sobre els efectes que aquesta sentència pot tenir sobre l’ordenament jurídic alemany. Així mateix
s’estudien les seves repercussions en el dret de la unió europea.
Aquest article també és predoctoral. Tanmateix la repercussió del mateix ha estat de gran rellevància entre la doctrina
administrativista. Per aquest motiu considerem que també ha d’estar en aquest llistat.
Actualment la Directiva 2008/98/CE, marc de residus, exclou expressament del seu àmbit d’aplicació els sòls
contaminats. Això és degut en gran mesura a la resposta doctrinal que va ocasionar la STJUE objecte de l’article
aportat. Per tant, fou un gran encert i una gran aportació aproximar a la doctrina espanyola el debat ocasionat arrel
d’aquella sentència. La majoria de respostes a aquesta sentència tingueren lloc en revistes doctrinals alemanyes
escrites en la llengua alemany, per la qual cosa fou una gran aportació l’estudi realitzat.
Aquest article va ser un dels resultats de l’estada de recerca predoctoral desenvolupada durant l’any 2005 d’una durada
de 9 mesos a la prestigiosa “Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer” a Alemanya, avui
convertida en l’anomenada Universitat d’Speyer.
Cal destacar la valuositat de l’article en tant que l’alemany és una llengua que no està a l’abast del coneixement de
tothom i que per tant cal tenir en compte com a mèrit. .
Aquest article és fruit també de la recerca realitzada en el marc del grup de recerca consolidat de Territori, medi
ambient i sostenibilitat.
Cal esmentar també les diferents cites de les que ha estat objecte, entre les quals es troben les que referenciem a
continuació:
- Bolaño Piñeiro Maria del Carmen, “La necesidad de una protección ambiental específica del suelo en el Derecho de la
Unión Europea. Especial referencia a los suelos contaminados (1), Revista Vasca de Administración Pública, núm.
Especial 99-100, mayo diciembre 2014, pp. 625-647, pp. 632,
- Bolaño Piñeiro Maria del Carmen, “Concepto ambiental de suelo y normativa reguladora”, IeZ: Ingurugiroa eta
zuzenbidea = Ambiente y derecho, Nº. 12, 2014, págs. 13-45, p. 31.
Aquest article esdevé la continuació del publicat a la Revista Catalana de Dret Públic, núm. 33 i que fou, entre altres
objecte de recensió per part del catedràtic Jesús Jordano Fraga a la Revista Andaluza de Administración Pública
(RAAP), núm. 64, p.551. Tot i amb això s’ha considerat que calia aportar aquest, atès que és més complet i que ha
tingut més repercussió, en tant que ha estat més citat
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La revista on està publicada estava molt ben posicionada en el moment de la publicació de l’article. En concret es
trobava al Primer quartil, posició núm. 3 a IN-RECJ 2007 (Índice de impacto Revistas Españolas de Ciencias
Jurídicas), A Carhus Plus+ 2010 de AGAUR (Generalitat de Catalunya), categoria C.; A ISOC, categoria C.
BASE DE DADES D’INDEXACIÓ: inclos a ISOC;
DICE (Difusión y Calidad Editorial de la Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas);
RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades);
MIAR (Matriu d’Informació per a l’Avaluació de Revistes);
DIALNET
ÍNDEX D’IMPACTE: 0,225 (segons dades de IN-RECJ). Impacte en 2005-2009 de 0.321 (segons dades de RESH).
Difusió (ICDS): 3.000 (segons dades MIAR).
-Cumpliment de 20 (dels 33 possibles a revistas impreses) criteris Latindex; 4 dels criteris de CNEAI (dels 19 possibles)
i 5 d’ANECA (dels 21 posibles). Segons dades de RESH (http://epuc.cchs.csic.es/resh/).
-Valoració de la difusió internacional: 1.5

4. DE LA VARGA PASTOR, Aitana, “El papel de los municipios frente a los emplazamientos contaminados en
España y en Cataluña”, Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 30, 2015, pp. 351-381, ISSN: 1695-2588.
Aquest treball analitza les competències que tenen atribuïdes i que desenvolupen els ajuntaments en relació amb els
emplaçaments contaminats situats en els seus municipis, especialment a Catalunya. Amb aquest fi s’analitza i s’estudia
el règim jurídic d’aquest tipus d’emplaçaments, aplicable a Espanya i a Catalunya, des de l’àmbit del dret administratiu
ambiental, del dret local i del dret urbanístic. Aquest estudi permet apreciar la manca de protagonisme atorgada als
municipis en aquesta matèria per part de la normativa estatal, i en menor mesura de la normativa catalana. També
permet reflexionar sobre el paper que han de desenvolupar els municipis.
Es tracta d’una matèria que l’autora ha seguit treballant després de la seva tesi doctoral, ja que és un àmbit que
segueix requerint d’anàlisis doctrinals. Això ho demostra les diferents publicacions d’altres autores i autors que també
aborden aquestes qüestions de Dret administratiu ambiental i local i urbanístic com és la ja citada Carmen Bolaño, José
Francisco Alenza, Íñigo Sanz Rubiales, Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa i Carles Padrós, entre altres.
La qüestió local de la gestió dels emplaçaments contaminats segueix sent una tasca pendent i per tant és necessari i
rellevant que existeixin articles que tractin aquesta problemàtica també des de l’àmbit local.
Aquest article és fruit de la participación en els Grups de recerca dels quals formo part: el grup de recerca consolidat de
Territori, medi ambient i sostenibilitat de la URV i, especialment en aquest àmbit, el Grup de Recerca d’estudis jurídics
locals de la URV.
Fins al moment no s’ha detectat cap cita al respecte, poder degut a que es tracta d’una publicació del 2015. D’altra
banda, cap apuntar que el número on es publica aglutina articles de reconeguts professors de dret administratiu de
l’estat espanyol i que ret homenatge al reconegut pare del dret administratiu a l’Estat espanyol Don Ramon Martín
Mateo.
La revista està inclòs en vàries bases de dades i està indexada com referenciem a continuació:
Está en una base de datos de indización y resumen o en DOAJ (, Aranzadi Bibliotecas) = +3
Antigüedad = 20 años (fecha inicio: 1996)
Pervivencia: log10(20) = +1.3
ICDS = 4.3
- CARHUS Plus 2014: Dret. Valoració D.
- Aranzadi Bibliotecas
Red de Bilbiotecas Universitarias (REBIUN).
- CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas Científicas: Grupo B
DIALNET
MIAR (Matriu d’Informació per Analisis de revistes)
Avaluació externa: Sí
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5. DE LA VARGA PASTOR, Aitana, “La protección del suelo: un reto para las Administraciones públicas”,
Revista di Direito Administrativo & Constitucional, núm. 64, abr. jun 2016, 13-39
En aquesta ocasió l’aproximació que es duu a terme a la problemàtica de la protecció dels sòls es desenvolupa des de
un punt de vista més generalista i com a repte per a l’Administració pública. És cert que torna a ser la qüestió
relacionada amb el recurs sòl i la seva protecció. En aquest cas més vinculada a la protecció establerta per l’article 45
de la CE, i a la responsabilitat que atorga als poder públics per vetllar per al gaudi d’un medi ambient adequat,
concepte que inclou la bona qualitat del sòl.
Es tracta d’una aportació rellevant en tant que es troba publicada en una revista de caire internacional situada en el
més alt nivell en l’àmbit del dret administratiu. La protecció del sòl i el seu règim jurídic continua essent tot un repte per
a l’Administració pública i, per això, és del tot necessari que existeixin articles doctrinals sobre la matèria, així com que
aquests articles traspassin fronteres i aportin idees a altres països i altres ordenaments jurídics on també es troben
amb la problemàtica que cal afrontar jurídicament de la protecció dels sòls, com Brasil.
La revista es troba classificada al quartil A1 al Sistema Qualis Periódicos – Área Direito, da CAPES – Coordenaçao de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Ministério da Educaçao, República Federativa do Brasil). El sistema té
els següents nivells A1, A2, B1, B2, B3, essent el A1 el més alt
És la única revista de Dret Administratiu classificada com A1 al sistema Qualis a Brasil.
- Fundada en el año 1999, actualmente en el número 63 (revista trimestral)
- Promovida por el Curso de Posgrado en Derecho Administrativo del Instituto de Direito Romeu Felipe Bacellar y por el
Instituto Paranaense de Direito Administrativo.
Indexada a:
Ulrich’s Periodicals Directory,
RVBI (Rede Virtual de Bibliotecas – Congreso Nacional),
Latindex (Sistema Regional de Información a Línea para Revistas CIentíficas de América Latina, el Caribe, España y
Portugal)
Library of Congress (BIlbioteca do Congresso dos Estados Unidos da América)

6. DE LA VARGA PASTOR, Aitana, “Tendencias y retos pendientes de la inspección ambiental en el actual
contexto de liberalización de las actividades económicas”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente,
2017.
En aquest article l’autora estudia una problemàtica molt actual i necessària d’abordar com és la qüestió de les
inspeccions administratives. La tendència a la liberalització del serveis ha portat a prescindir cada cop més de les
autoritzacions i per tant és necessari reforçar la inspecció de les activitats. Actualment es detecta una mancança en
aquest àmbit i concretament en l’àmbit ambiental. Aquesta obra aporta un estudi de la situació actual, dels problemes i
dels reptes que es plantegen des de l’àmbit jurídic.
Cal destacar que aquest article és fruit de la investigació duta a terme en el marc del projecte de recerca de la xarxa
ECOVER “Mercado y medio ambiente. Propuestas jurídicas para una economia verde”, amb investigador principal Dr.
Francisco Javier Sanz Larruga.
També és fruït del projecte “Del desarrollo sostenible a la justícia ambiental: hacia una matriz conceptual para la
gobernanza global”, amb l’investigador principal el Dr. Antoni Pigrau i Sole.
Tot i que es tracta d’un article de gran rellevància no ha pogut ser objecte de cites perquè encara no s’ha publicat el
número en el qual s’inclourà. Està acceptat i per tant cal tenir-lo en compte de la mateixa manera que si estigués
efectivament publicat, com es desprèn dels criteris, per això considero que cal considerar-lo una aportació tenint en
compte també l’alt prestigi de la revista.
La Revista Derecho Urbanístico y medio ambiente és una de les revistes més prestigioses avui en dia en dret
administratiu com es referencia a continuació:
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A RESH, Q1 (Primer Quartíl). Posició: 5 de 31 Revistas de Derecho Administrativo Factor de impacto: 0,319
A IN-RECJ (Derecho Administrativo), amb un índex d’impacte l’últim any recollit (2010) de: 0,200, Q1 (Primer Quartíl).
Posició: 5 de 38 Revistes de Dret Administratiu.
CAHRUS PLUS. 2014. Dret. Valoració A
Impacto Acumulativo a IN-RECJ de los años 2000 a 2009. Posición: 6 de 41 Revistas de Derecho Administrativo
Impacto Acumulativo Histórico en IN-RECJ, de los años 1999-2009. Posición: 7 de 44 Revistas de Derecho
Administrativo.
Indexada en IN-RECS (Urbanisme), amb un índex d’impacte en l’últim any recollit (2011) de: 0,109,
Q1 (Primer Quartíl). Posició: 3 de 41 Revistes d’Urbanisme.
Impacte Acumulatiu a IN-RECS dels anys 2005 al 2009. Posició: 1 de 38 Revistes d’Urbanisme.
Impacto Acumulatiu a IN-RECS dels anys 2000 a 2009. Posició: 1 de 40 Revistes d’Urbanisme.
Impacto Acumulatiu Històric a IN-RECS, dels anys 1994-2009. Posició: 1 de 47 Revistes de Urbanisme.
Inclosa en el catàleg Latindex, criteris complerts: 27 de 33.
Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC) clasificada en el Grupo B
Forma part també de les següents bases de dades:
Dialnet; ISOC; URBADOC; Ulrich's International Periodical Directory y DICE.

7. DE LA VARGA PASTOR, Aitana, “Análisis jurídico de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental y de las competencias autonómicas en materia de EIA de proyectos, Revista d’Estudis Jurídics
Autonòmics i Federals, 2017
Aquest article és de cabdal importància per al dret ambiental i per al dret administratiu ja que elabora un minuciós
estudi en matèria d’avaluació d’impacte ambiental de projectes prenent com a base la llei 21/2013, de 9 de desembre i
els canvis que aquesta llei bàsica estatal suposa. L’anàlisi es centra en el desenvolupament normatiu realitzat per les
Comunitats Autònomes i les repercussions i els reptes que la nova llei bàsica estatal comporta per a elles. Estudia la
tendència homogeneïtzadora i centralitzadora d’aqueta normativa i l’efecte anticrisi de la mateixa i els seus efectes en
les competències autonòmiques i la normativa de desenvolupament que se’n derivi. L’article s’encara des de un punt de
vista crític detectant problemes i aportant propostes cap al futur.
Cal destacar que aquest article és fruit de la investigació duta a terme en el marc del projecte de recerca de la xarxa
ECOVER “Mercado y medio ambiente. Propuestas jurídicas para una economia verde”, amb investigador principal Dr.
Francisco Javier Sanz Larruga.
També és fruït del projecte “Del desarrollo sostenible a la justícia ambiental: hacia una matriz conceptual para la
gobernanza global”, amb l’investigador principal el Dr. Antoni Pigrau i Sole.
Alguns dels resultat d’aquesta recerca han sigut exposats en forma de comunicació oral al I congrés de la Red ecover
celebrat a A Corunha al novembre de 2015.
Tot i que es tracta d’un article de gran rellevància no ha pogut ser objecte de cites perquè encara no s’ha publicat el
número en el qual s’inclourà. Està acceptat i per tant cal tenir-lo en compte de la mateixa manera que si estigués
efectivament publicat, com es desprèn dels criteris, per això considero que cal considerar-lo una aportació tenint en
compte també l’alt prestigi de la revista
La revista es troba indexada en les següents bases de dades amb els índex d’impacte referenciats:
CAHRUS PLUS 2014. Dret. Valoració A
CIRC Classificació B
IN-RECJ (index d'impacte 2010); ICDS 2015 (MIAR): 7.5
Dialnet
Dulcinea
Directory of Open Access Journals
Base de datos de sumarios Ciencias Sociales y Humanidades (ISOC)
RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)
Ulrich’s web
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DICE
Latindex

8.DE LA VARGA PASTOR, Aitana, "Estudio de la publicidad activa de la información pública. Especial
referencia a la información ambiental y a la aplicación de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno", Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol.6, núm.1. ISSN: 2014-038X.
Aquest article estudia de forma detallada la regulació de l’accés a la informació ambiental a l’Estat espanyol fent
especial èmfasi en l’anomenada difusió activa. Es deté a l’anàlisi de les obligacions, els subjectes implicats i el
contingut de l’esmentada informació fent un repàs històric i anàlisi de la normativa internacional, europea i espanyola
que li és aplicable. Així mateix i de forma paral·lela analitza l’accés a la informació pública i les novetats introduïdes a
l’ordenament jurídic espanyol, arrel de la incorporació de la llei 19/2013, amb especial referència a la publicitat activa.
L’objectiu primordial de l’estudi és analitzar la incidència d’aquesta llei general sobre transparència en la llei especial
que regula l’accés a la informació ambiental, la llei 27/2006 i, si, en definitiva comporta una ampliació, en quant als
subjectes obligats a la difusió de la informació en matèria ambiental i en quant al contingut de la informació que estan
obligats a difondre de forma activa, i en quins termes.
Aquesta publicació suposa una gran aportació científica per la rellevància jurídica i social del Dret d’accés a la
informació ambiental i de la transparencia de les Administracions publiques. És necessari que s’estudiï l’encaix de les
diferents normatives i les obligacions que d’ella se’n deriven per a l’Administracó pública.
En pocs mesos aquest article ha sigut objecte de dues cites, la qual cosa mostra la imprtància de la qüestió i
rellevància:
- Casado Casado, Lucía, “La reclamación ante el Consejo de Transparencia y buen gobierno: ¿una vía de impugnación
aplicable a la información ambiental?, Revista Catalana de Dret Públic, núm. 52, 2016, nota al peu 9, p. 26.
- Carmona Garias, Silvia, “l’accés a la informació, la participación ciutadana i l’accés a la justicia en matèria de medi
ambienta l’àmbit local”, Dret Ambiental local de Catalunya, 2016, nota al peu 124,p. 100.
La RCDA és una revista que va assolint en seu prestigi i que està inclosa en vàries bases de dades. Entre elles s’hi
troba Carhus plus 2014 on està valorada com a B. També es troba en altres bases de dades i indexacions:
Está en dos o más bases datos de indización y resumen o en DOAJ (, vLex, DOAJ) = 3+2 = 5
Antigüedad = 6 años (fecha inicio: 2010)
Pervivencia: log10(6) = +0.8
ICDS = 5.8
CARHUS Plus 2014 Dret. Valoració B
Circ. Classification integrada de revistes científicas (con valor superior a D).
DOAL (Directory of Open Access Journal
ERIHPlus
Revistes Catalanes Amb Accés Obert (RACO);
V/Lex;
Dialnet;
MIAR 2015 Live; Information Matrix for the Analysis of Journals;
DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas),
CSIC/ANECA;
LATINDEX-Catálogo;
RESH; CARHUS +;
e-Revist@s; plataforma Open Acces de Revistas Científicas Electrónicas
CSIC;
CSIC-CCHS;
Sumarios ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades;
ROAD; Directory of Open Access Scholary Resources;
SUDOC.
SHERPA/RoMEO color green
- LATINDEX: La RCDA acompleix els 36 criteris de qualitat
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- RESH: la RCDA acompleix 17 dels 18 criteris de qualitat de la CNEAI, i 20 dels 22 criteris fixats per ANECA.
9. DE LA VARGA PASTOR, Aitana, PRADES, Jordi, “Framing new environmental cultures for sustainability.
Communication and sensemaking in three intractable multiparty conflicts in the EbreBiosfera, Spain", a
MAUERHOFER, Volker (ed.), Legal aspects of sustainable development: horizontal and sectorial policy issues,
Ed. Springer, 2016.
El capítol s’emmarca en l’estudi del desenvolupament sostenible , la seva concepció, l’evolució que ha sofert, els
problemes que planteja, els seus reptes i les possibles solucions. El present capítol estudia de forma rigorosa des d’una
vessant multidisciplinar amb experts en risc i comunicació i en dret l’evolució del desenvolupament sostenible i posa de
rellevància la necessitat de configurar una “legislació comunicativa” (comunicative legislation) on els diversos actors
han de ser tinguts en compte en el procés de creació de normes i en el de presa de decisions, sobretot quan aquestes
decisions tenen una repercussió i incidència en el medi ambient. S’estudien les eines jurídiques a tal efecte i les
repercussions socials prenent com a mostra d’estudi tres àmbit en directa relació amb l’EbreBiosfera, reserva de la
biosfera situada a les Terres de l’Ebre, com són l’aigua, l’energia eòlica i l’energia nucel·lar. Cal destacar la necessària
col·laboració d’ambdós autors per aportar ambdues visions diferenciades i complementàries, des de la visió i estudi
jurídic fins a la visió i estudi de la comunicació del risc.
Aquesta publicació és fruït de la recerca desenvolupada en el marc del projecte de recerca “del desarrollo sostenible a
la justícia ambiental: hacia una matriz conceptual para la gobernanza global” finançat pel Ministerio de economia y
competitividad (IP Dr. Antoni Pigrau Solé), per al període 2014-2016.
El concepte del desenvolupament sostenible està en qüestió i en permanent debat. No només en el contingut del
mateix, sinó en la seva evolució i les implicacions i repercussions del seu ús o abús en l’àmbit del dret.Es planteja la
superació del mateix i l’evolució cap a un nou concepte. Tot això s’aborda des de un punt de vista tant teòric,
conceptual, com també pràctic. L’obra que es dedica precisament als Aspectes legals del Desenvolupament Sostenible,
comprèn els resultats de les investigacions d’autors de prestigi de diversos països sobre el desenvolupament
sostenible. Cal destacar-ne l’editor, Volker Mauerhofer, de la Universitat de Viena, tot un referent en la matèria.
L’article del que en sóc coautora aporta la visió d’aquest concepte
Cal destacar que tot i tractar-se d’un capítol de llibre en coautoria, d’una banda, la coautoria està justificada, per les
aportacions d’àmbits de coneixement de cada autor diferenciades i de l’altra, es pot considerar com un article per
l’autonomia i condicions de publicació.
Així mateix destaca la trajectòria internacional de l’autora que a més d’aquesta publicació té acceptada i a punt de
publicar un article en la revista Ecosystem Services de Elservier, indexada a JCR amb el títol “Innovative legal tools
applied in land stewardship for the conservation of the ecosystem services in Catalonia” amb factor d’impacte 4.307 i
index H21. Situada al Q1 a SCImago SJR.
També cal destacar que l’obra es troba a SCOPUS i que l’editorial Springer International Publishing és una editorial de
caràcter internacional d’elevat prestigi. Així ho denota el fet que estigui inclosa en diferents bases de dades nacionals i
internacionals i ocupi llocs destacats. Per exemple, d’acord amb
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Environment (SENSE) ranking of acadèmic publishers aprovat per SENSE General Board in May 2009, l’editorial
Springer forma part del grup B: “refereed book publications published by the world’s semi-top of publishers i B –
publishers (good International publishers) – 3 credits per book chapters.). També està inclosa al Book Citation Index i al
SPI (Scholary Publishers Indicators in Humanities and social sciences), ocupant el lloc 6è de 65.

10. DE LA VARGA PASTOR, Aitana, “Autonomía indígena: del reconocimiento formal a la ejecución material”, a
Pigrau Solé, Antoni, Pueblos indígenes, diversidad cultural y justícia ambiental. Un estudio de las nuevas
constituciones de Ecuador y Bolivia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 371-414.
En últim lloc s’ha considerat oportú aportar un capítol de llibre en autoria única amb una temàtica ben diferent de les
que s’han aportat anteriorment. En aquest cas es tracta d’un capítol del llibre que estudia les noves constitucions
d’Ecuador i Bolívia des de la perspectiva de la justícia ambiental. El capítol elaborat per l’autora analitza no només la
norma constitucionals sinó també les normes administratives que preveuen, permeten i desenvolupen l’autonomia dels
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pobles indígenes, tot tenint en compte la justícia ambiental que persegueixen. Aquest estudi i anàlisi no només es
queda en el pla teòric sinó que també s’apropa a l’àmbit pràctic estudiants els diferents instruments i mecanismes
administratius existents.
Aquest estudi és rellevant en el marc del dret públic en general, en concret del internacional públic, del dret
constitucional i del dret administratiu i especialment en l’àmbit de la justícia ambiental. La persecució de la justícia
ambiental sorgí als Estats Units als anys 70 i cada cop pren més protagonisme. Calen estudis d’aquests àmbit si es
volen assolir els propòsits de l’horitzó 2020 i els anomenats objectius del Mil·leni entre altres.
Aquesta publicació ha sigut fruït de la investigació desenvolupada en el marc del projecte de recerca competitiu “drets
humans a Amèrica Llatina: pobles indígenes, diversitat cultural i justícia ambiental, finançada per la Oficina de
Promoció de la Pau i dels Drets Humans de la Generalitat de Catalunya, amb l’investigador principal Dr. Antoni Pigrau
Solé.
L’editorial Tirant lo Blanch on es publica aquest llibre és l’editorial més prestigiosa de les editorials espanyoles i la millor
valorada, d’acord amb el SPI, Scholary Publishers Indicators in humanities and social sciences, ocupant la primera
posció, número 1, amb un ICEE de 31.563.

Aitana De la Varga Pastor, DNI: 39738603P

65

