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JUSTIFICACIÓ

La Universitat Rovira i Virgili, juntament amb l’Ajuntament de Tarragona, l’Empresa 
Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (EMATSA) i l’Empresa Municipal de 
Transports de Tarragona (EMT), en el marc del conveni subscrit (23 de maig de 
2007) decidiren crear el Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona 
(CEDAT), com a instrument a través del qual institucionalitzar, en endavant, totes 
les iniciatives que de manera conjunta es desenvolupen en l’àmbit del dret 
ambiental.

La missió del CEDAT és “ la generació i la socialització del coneixement en l’àmbit 
del dret ambiental” i les activitats, tal com es recull en l’esmentat conveni, 
s’articulen al voltant de cinc àmbits fonamentals:  

− La formació 
− La recerca 
− La transferència de coneixements
− La divulgació d’aquests coneixements  
− La creació d’opinió 

En el marc del procés de priorització dels àmbits de la recerca i de creació 
d’estructures de recerca de la Universitat Rovira i Virgili, segons recull l’article 127 
de l’Estatut de la URV, el Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona es 
proposa que, amb la voluntat d’esdevenir un centre de referència en l’àmbit del 
dret ambiental, sigui reconegut com a estructura de recerca de la URV.  

Es tracta d’una iniciativa que ha de donar resposta, d’una banda, al posicionament 
estratègic de la Facultat de Ciències Jurídiques i del Departament de Dret Públic 
que té com a objectiu tenir una projecció i visibilitat en aquesta àmbit i, de l’altra, 
la voluntat de la URV de donar continuïtat al procés de configuració del mapa 
d’estructures de recerca vinculades a l’àmbit de les ciències socials i, alhora, 
consolidar l’alineament entre la docència (postgrau) i els àmbits prioritaris de 
recerca de la Universitat.

Seguint el procediment aprovat per la Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica, 
de data 4 de juliol de 2005, a l’hora de justificar la creació d’estructures de recerca 
pròpies de la URV, la unitat proposant ha elaborat, i presentat en data 4 de juny 
2008, la memòria corresponent, que serveix de base per a la realització d’aquest 
informe. 

VALORACIÓ

A partir de la informació continguda en la memòria presentada al Vicerectorat de 
Política Acadèmica i de la Recerca, i tenint en compte els requisits relatius a 
l’organització de l’estructura que es proposa, la relació entre les unitats proposants, 
els resultats de la recerca, l’activitat formativa i els recursos econòmics disponibles, 
que s’han de contemplar a l’hora de valorar les propostes de creació d’estructures 
de recerca, es realitza una valoració dels aspectes més directament vinculats a 
aquests requeriments.  

En la proposta de reconeixement del CEDAT com a estructura de recerca (ER) de la 
Universitat Rovira i Virgili els requisits mínims satisfets fan referència als aspectes 
següents: 

Acord de 10 de juliol de 2008 pel qual s’aprova iniciar el procés de creació 
de l’estructura de recerca “Centre d’Estudis en Dret Ambiental de Tarragona-
Alcalde Pere Lloret (CEDAT)”.
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JUSTIFICACIÓ
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Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (EMATSA) i l’Empresa Municipal de 
Transports de Tarragona (EMT), en el marc del conveni subscrit (23 de maig de 
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(CEDAT), com a instrument a través del qual institucionalitzar, en endavant, totes 
les iniciatives que de manera conjunta es desenvolupen en l’àmbit del dret 
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del dret ambiental” i les activitats, tal com es recull en l’esmentat conveni, 
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En el marc del procés de priorització dels àmbits de la recerca i de creació 
d’estructures de recerca de la Universitat Rovira i Virgili, segons recull l’article 127 
de l’Estatut de la URV, el Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona es 
proposa que, amb la voluntat d’esdevenir un centre de referència en l’àmbit del 
dret ambiental, sigui reconegut com a estructura de recerca de la URV.  

Es tracta d’una iniciativa que ha de donar resposta, d’una banda, al posicionament 
estratègic de la Facultat de Ciències Jurídiques i del Departament de Dret Públic 
que té com a objectiu tenir una projecció i visibilitat en aquesta àmbit i, de l’altra, 
la voluntat de la URV de donar continuïtat al procés de configuració del mapa 
d’estructures de recerca vinculades a l’àmbit de les ciències socials i, alhora, 
consolidar l’alineament entre la docència (postgrau) i els àmbits prioritaris de 
recerca de la Universitat.

Seguint el procediment aprovat per la Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica, 
de data 4 de juliol de 2005, a l’hora de justificar la creació d’estructures de recerca 
pròpies de la URV, la unitat proposant ha elaborat, i presentat en data 4 de juny 
2008, la memòria corresponent, que serveix de base per a la realització d’aquest 
informe. 
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A partir de la informació continguda en la memòria presentada al Vicerectorat de 
Política Acadèmica i de la Recerca, i tenint en compte els requisits relatius a 
l’organització de l’estructura que es proposa, la relació entre les unitats proposants, 
els resultats de la recerca, l’activitat formativa i els recursos econòmics disponibles, 
que s’han de contemplar a l’hora de valorar les propostes de creació d’estructures 
de recerca, es realitza una valoració dels aspectes més directament vinculats a 
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Universitat Rovira i Virgili els requisits mínims satisfets fan referència als aspectes 
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nostra societat. En un primer moment, té com a resultat la creació d’un grup 
de recerca inicial (1996) que esdevé el nucli inicial que integra 
progressivament les diferents sensibilitats existents en l’àmbit jurídic en 
relació a aquesta temàtica. Ara, la creació del CEDAT suposa un pas 
endavant quant al plantejament d’aquestes relacions ja que, a l’empara del 
conveni anteriorment esmentat, aquestes tenen una projecció que va més 
enllà del propi grup i impliquen a l’administració pública i al sector 
empresarial. D’aquesta manera constitueixen la base per a la creació d’una 
aliança universitat-administració-empresa que, des d’una responsabilitat 
compartida i una perspectiva global, ha de permetre afrontar la resolució 
dels problemes mediambientals que conflueixen en l’àrea d’influència de la 
URV.

c) Els resultats de la recerca 

Les dades sobre producció científica dels darrers 5 anys corresponents als 
investigadors del centre es detallen a la següent taula.

Taula: resultats dels investigadors vinculats al CEDAT 
Outputs (1) (2) 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL

Publicacions en revistes 18 19 22 32 20 111

Tesis, tesines i treballs d'investigació 2 7 3 8 8 28

Contribucions a Congressos 27 29 37 47 28 168

Publicacions en llibres 22 47 61 60 26 216

(1) Els OUTPUTS són les dades sobre la producció científica dels investigadors, com són 
publicacions en llibres i en revistes, presentació de comunicacions i tesis doctorals. Es mostra la 
informació de l'última actualització del currículum de cada investigador.  

(2) Font:http://webgrec.urv.es/cgi-
bin/DADREC/crcx1.cgi?QUE=CRXG&FONT=3&IDI=CAT&PID=263864&IDNC=200703091312380 

(3) Les dades fan referència a 28 dels 33 investigadors. 

d) Formació: 

El professorat vinculat al CEDAT està implicat en la docència d’estudis de 
postgrau a través del Màster de Dret Ambiental que la URV ofereix des del 
curs 2006-07, i, prèviament, en el títol propi de Graduat Superior en Dret 
Ambiental, des del curs 2002-03.

El màster té dos itineraris, un professionalitzador i l’altre de recerca, que dóna 
accés al programa de doctorat vinculat al POP de Dret, en el qual s’ofereixen 
les següents línies de recerca relacionades amb el centre:  

− Estratègies globals de desenvolupament sostenible 
− Fonaments del dret ambiental 
− Gestió ambiental dels actors productius 
− Dret ambiental sectorial 
− Govern local i desenvolupament sostenible 
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e) Recursos econòmics 

Els recursos obtinguts pels investigadors de la URV, promotors de l’estructura 
de recerca, en els darrers cinc anys, una part del quals encara romanen 
vigents, es mostren a la taula següent. En el període 2003-2007, ha accedit a 
recursos econòmics a través de convocatòries competitives de projectes de 
recerca per un import total de 327.593 € i contractes per 273.859 €. 

Finançament de la recerca 

2003 2004 2005 2006 2007 

N. Proj. Import(�) N. Proj. Import(�) 

N.

Proj. Import(�) 

N. 

Proj. Import(�) 

N. 

Proj. Import(�) 

Internacional 1 3.600 

Estat 1 22.540  1 13.800  4 132.450 

Catalunya 1 9.000  2  15.000  1 15.000  

Camp de 

Tarragona 1 18.930 

Programes 

URV 1 11.220 2 30.668 2 35.515 1 19.870    

TOTAL 2 33.760 4 72.398 2 35.515 4 38.470 5 147.450 

Finançament de la transferència

2003 2004 2005 2006 2007

N. Proj. Import(�) N. Proj. Import(�) 

N.

Proj. Import(�)

N.

Proj. Import(�) 

N. 

Proj. Import(�)

Dret local i 

urbanÌ stic 5 78.335,36 5 206.484,10 11 213.796,49 7 127.272,00 6 168.817,50

Dret 

ambiental 1 57.800,00 1 51.957,20 1 22.350,00 0 0

ImmigraciÛ 1 60.000,00 1 19.000,00 1 10.051,74 1 14.000,00 1 16.000,00

TOTAL 7 196.135,36 7 277.441,30 13 246.198,23 8 141.272,00 7 184.817,50

Font: Memòria presentada pel CEDAT 

f) Viabilitat formativa 

L’estructura plantejada està associada, en l’actual oferta de programes oficials 
de postgrau, al màster en Dret Ambiental, integrat en el POP de Dret, en el 
que estan implicades les línies de recerca esmentades en aquesta proposta, a 
més del personal docent i investigador –reconegut com a investigador actiu de 
la URV- que pot dirigir les tesis doctorals elaborades en aquest programa. 

En el marc del grup que constitueix el CEDAT, “...en els darrers anys sis 
professors membres del grup han defensat les seves tesis doctorals en 
l’àmbit del medi ambient” i en l’actualitat compta amb 5 investigadors en 
formació. 
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g) Denominació de l’Estructura de Recerca  

Els impulsors de l’estructura proposen que tingui com a denominació, tal com 
es recull en el conveni anteriorment esmentat, “Centre d’Estudis de Dret 
Ambiental de Tarragona (CEDAT)”, el qual, també es proposa que sigui 
reconegut com a estructura de recerca de la Universitat Rovira i Virgili sota la 
forma de Centre compartit entre la URV i diverses entitats, a través de la 
modalitat prevista en l’apartat 2.b de l’article 127 de l’Estatut de la URV. 
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SÍNTESI DE LA PROPOSTA  

Denominació 

Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona, Alcalde Pere Lloret
(CEDAT)

Tipologia
d’estructura 

“Centre compartit” entre la URV i diverses entitats (art. 127, apartat 2.b 
de l'Estatut de la URV) 

Objectius 

La generació i la socialització del coneixement en l’àmbit del dret 
ambiental.  

Organització Es preveuen un Consell de Direcció, un Director/a, una Comissió de 
Seguiment i un Consell Assessor 

Programa
formatiu 
associat

Màster de Dret Ambiental, implantat amb caràcter oficial el curs 2006-07, 
i Doctorat del Programa Oficial de Postgrau en Dret 

Potencial
humà 33 membres, dels quals 28 (84.5% del total) són doctors 

28 pertanyen al col·lectiu de personal docent i investigador, dels 
quals 18 (64% del total d’aquest col·lectiu) són de la URV i 10 (36%) 
de la Universitat de Barcelona, Universitat del País Basc, Universitat 
Autònoma de Barcelona, Universitat Jaume I de Castelló, Universidad 
de Granada, Universidad de Cádiz i Universidad de Santiago de 
Compostela

5 investigadors en formació (15% del total) 

Captació de 
recursos

econòmics

a) Durant el període 2003-2007, s’ha aconseguit: 

17 projectes en convocatòries competitives per un valor total de 
327.593 € 

26 contractes de transferència per un import total de 273.859 € 
42 activitats de formació permanent per un import de 1.045.864 € 

b) Vinculat al conveni de creació, el compromís de finançament per al 
període 2007-2009 és de 174.000 € 
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Col·laboració 
amb altres 
institucions 
de recerca 

Universitats: Universitat de Barcelona, Universitat del País Basc, la 
Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Jaume I de Castelló, 
Universidad de Granada, Universidad de Cádiz i Universidad de 
Santiago de Compostela 

Asociación de Derecho Ambiental Español (ADAME)

Xarxes:

− Xarxa temàtica sobre drets humans en la que participen 
vàries universitats espanyoles, coordinada per l’Institut 
Bartolomé de las Casas de la Universitat Carlos III de Madrid  

− Xarxa sobre formació jurídica clínica, creada conjuntament 
amb les clíniques jurídiques de les universitats de València, 
Carlos III de Madrid i Barcelona.

Institucions internacionals:

− Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und 
Völkerrecht, Heidelberg, Alemanya. 

− Deutsches Forchungsinstitut für öffentliche Verwaltung 
Speyer (FÖV), Speyer, Alemanya. 

− Université de Montréal, Montréal, Québec, Canadà. 

− Centre d’études sur le droit international et la mondialisation 
(CEDIM),  Université du Québec à Montréal (UQAM), 
Montréal, Québec, Canadà.   

− Center of International Environmental Law, Washington, USA. 
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PROPOSTA D’ACORD 

D’acord amb la valoració favorable de la Comissió d’Ordenació Acadèmica i de la 
Recerca del 30-06-08, de la proposta presentada en el marc del procés de 
desplegament del pla estratègic de la recerca i del d’estructuració de la recerca, es 
proposa que el Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili  aprovi:  

1. Iniciar el procés de creació de l’estructura de recerca: “Centre d'Estudis de 
Dret Ambiental de Tarragona, Alcalde Pere Lloret (CEDAT)”. 

2. Destinar una assignació màxima de 20.000 € fins a la creació del centre, 
aportada per la URV, per cobrir la despesa derivada de la contractació d’un 
suport administratiu que doni suport a l’activitat administrativa i a la 
preparació del pla estratègic i del funcionament del centre. 

3. Es proposa que durant l’exercici 2008, i per tal de garantir-ne el seu 
desenvolupament, l’esmentada estructura realitzi les següents actuacions: 

1. Elaborar i aprovar el seu pla estratègic, on, a partir d’una anàlisi 
actualitzada del context intern i extern, es faci una diagnosi de la situació 
actual que permeti definir les estratègies a implantar per assolir els 
objectius del centre. En el mateix també s’han de concretar, per a cada 
objectiu, les línies d’actuació previstes que es volen desenvolupar en els 
propers anys. 

2. Definir l’estructura científica i organitzativa, tenint en compte, 
entre altres consideracions:

• La possible relació amb les altres estructures de recerca i els 
departaments de la Universitat. 

• La relació amb l’òrgan responsable del programa de postgrau en el 
que l’estructura estigui vinculada. 

3. Elaborar una proposta de reglament de l’estructura de recerca.

4. Proposar i acordar un contracte-programa amb la Universitat on,
entre altres qüestions, es concretin els objectius científics a assolir per 
l’estructura de recerca, el finançament i el pressupost en el període 
2009-2011, així com les corresponents actuacions, i els mecanismes i 
indicadors de seguiment. 


