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Acord de 30 d’abril de 2009 pel qual s’aprova la creació del Centre d’Estudis
de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), així com el Pla Estratègic i el Reglament.
S’estableix un Contracte Programa amb un finançament fix de 40.000 € +
10.000 € en funció dels objectius assolits, durant tres anys. Aquest finançament s’haurà de destinar bàsicament a recursos humans, en especial a personal investigador en formació.
MEMÒRIA PER AL RECONEIXEMENT DEL CENTRE D’ESTUDIS DE DRET AMBIENTAL DE
TARRAGONA ALCALDE PERE LLORET COM A CENTRE DE RECERCA DE LA UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI
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1. Denominació del centre de recerca
Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona Alcalde Pere Lloret (CEDAT)

2. Justificació de la creació del centre de recerca
2.1. L’entitat i l’autonomia del dret ambiental com a objecte de docència i recerca
El dret del medi ambient és una branca jurídica relativament jove, tant pel que fa a l’elaboració de normes estatals com internacionals, i també tant pel que fa a normes destinades a regular sectors, activitats o
substàncies concretes, com a normes que creen estructures de gestió i administració del medi ambient.
Malgrat l’existència de normes anteriors tant internacionals com estatals vinculades a la higiene, la
salut, la seguretat en el treball, la protecció de la fauna i la flora o la reglamentació de la caça i la pesca,
només a partir de 1972, a la conferència d’Estocolm, els estats es comencen a plantejar seriosament la coordinació de les seves polítiques ambientals i la formulació d’uns objectius comuns. Igualment, en l’àmbit de
la Comunitat Europea, és a partir de la cimera de Paris de 1972 que s’estableixen les bases del que avui és la
política ambiental comunitària. Les constitucions del darrer quart del segle XX, com és el cas de l’espanyola
de 1978, han incorporat el medi ambient de manera formal, com a objecte de protecció jurídica.
En el període de temps transcorregut s’ha produït un desenvolupament legislatiu molt notable en tots
els àmbits esmentats, que ha estimulat la docència i la recerca universitària en l’àmbit del dret ambiental,
arreu del món i també al nostre país.
Deixant de banda els estudis ambientals en els àmbits de les ciències naturals, de les ciències experimentals o de la geografia, amb una tradició més llarga, la presència d’estudis jurídics ambientals és molt
limitada a Europa fins ben entrats els anys setanta1 i, normalment, com a complement d’estudis no jurídics
o de titulacions no universitàries.2 Gradualment, a finals dels setanta i principis dels vuitanta, diverses facultats europees de Dret introdueixen el dret ambiental com a assignatura optativa o en estudis de tercer
cicle.
Es poden citar com a referents, per exemple: LL.M. in Environmental Law, Faculty of Law and Social
Sciences, University of Nottingham, Regne Unit; Master on Environmental Studies, Department of Law,
University of Essex, Regne Unit; LL.M. Master of Advanced Studies in Energy and Environmental Law,
Institute for Environmental and Energy Law (IEEL), Katholieke Universiteit Leuven, Països Baixos; Master
in Diritto Ambientale, Facoltà di Giurioprudenza, Unversità degli Studi di Milano, Itàlia; Master in Diritto
dell’ambiente: mare e terra nella prospettiva delle politiche europee, Università Ca’Foscari de Venezia, Itàlia; Masterstudiengang Umweltrecht, Universität Lüneburg, Alemanya; DEA de Droit de l’Environnement et
de l’Urbanisme, Centre de Recherches Interdisciplinaires en Droit de l’Environnement, de l’Aménagement
et de l’Urbanisme (CRIDEAU), Université de Limoges, França; DEA de Droit de l’Environnement, Université Paris I – Université Paris II, França; DESS Droit de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire,
Centre du Droit de l’Environnement (CDE), Université Robert Schuman de Strasbourg, França; Master Droit
et Sciences Sociales - Mention Droit de l’environnement industriel, Université de Poitiers, França; Master
en Droit de l’Environnement, Université de Paris Sud, França; Master Recherche - Mention Droit de l’environnement, Université de Nantes, França; Master on Environmental Law, Centre Universitaire de la Mi-Voix
Calais, Dunquerque, França; LL.M. of Law MA (inclou formació ambiental en el títol genèric), Det Juridiske
Fakultet, Kobenhavns Universitet, Dinamarca.
Tot i que hi ha una gran oferta d’estudis ambientals, amb caràcter interdisciplinari, hi ha també des dels
anys setanta una oferta consolidada d’estudis específics en dret ambiental, en els diferents cicles d’estudis
universitaris als Estats Units, Canadà, Austràlia o Nova Zelanda.
Als Estats Units, i sense ànim exhaustiu, es poden indicar els següents programes vigents. Pel que fa a
itineraris d’especialització en dret ambiental en els estudis de grau: Environmental and Land Use Law Program (J.D.), New York University School of Law; Environmental and Land Use Law Program (J.D.), Fredric
G. Levin College of Law, University of Florida; Environmental Law Program (J.D.), William S. Richardson
School of Law, University of Hawai’i at Manoa; Natural Resources & Environmental Law Program (J.D.),
University of Denver College of Law; Environmental and Natural Resources Law & Policy Program (J.D.),
Stanford Law School, Califòrnia; Environmental and Natural Resources Law Program, (J.D.), Northwestern
School of Law of Lewis & Clark College, Portland, Oregon; Certificate Environmental and Natural Resource
Law, University of Oregon School of Law, Eugene, Oregon; Environmental Law Program (J.D.), Pace Law
School, Center for Environmental Legal Studies, Pace University, NY; Environmental Law Program, Univer-

1

EMMELIN, L., L’enseignement des problèmes de l’environnement au niveau universitaire, Conseil de l’Europe, Estrasburg, 1975.

2
Com el Diplome Pollutions et Nuisances a la Universitat d’Estrasburg, o el Diplome d’Ecologie a la Universitat de Metz
(vid. PRIEUR, M., Droit de l’environnement, Dalloz, Paris, 2a ed., 1991, p.12).
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sity of Maryland, School of Law, Baltimore; Certificate in Environmental and Resource Law, Environmental
Law Program (J.D.), Tulane Law School, Nova Orleans, Louisiana.3
Pel que fa als estudis de postgrau els més valorats són:
LL.M. in Environmental Law, Master of Studies in Environmental Law, Environmental Law Center, Vermont Law School, Vermont; Environmental and Natural Resources Law Program, LL.M., Northwestern School of Law of Lewis & Clark Law School, Portland, Oregon; Master of Laws (LL.M.) in Environmental Law,
Doctor of Juridical Science (S.J.D.) in Environmental Law, Pace Law School, Center for Environmental Legal
Studies, Pace University, NY. Altres programes de postgrau són: LL.M. Degree in Environmental Law, LL.M.
Degree in Government Procurement and Environmental Law, i LL.M. Degree in International Environmental
Law, The George Washington University Law School; Master of Laws (LL.M.) in Environment and Energy,
Tulane Law School, Nova Orleans, Louisiana; LL.M. Degree in Environmental Law, Duke University Law
School; LL.M. in Environmental and Resource Law, College of Law, University of Utah, Salt Lake City; LL.M.
in U.S. Natural Resources Law & Policy i LL.M. in International Natural Resources Law & Policy, University of Denver College of Law; Environmental Law Program, International and Comparative Environmental
Law (LL.M.), Washington College of Law, American University; LL.M. in Energy, Environment and Natural
Resources Law, University of Houston Law Center; LL.M. in Environmental Law, Golden Gate University
School of Law, San Francisco, Califòrnia.
Al Canadà es poden esmentar, entre d’altres: Environmental Law (oferta inclosa en el graduat en dret);
University of British Columbia, Vancouver, British Columbia; Marine and Environmental Law Programme,
LL.B. Specialization in Environmental Law, LL.M. in Marine and Environmental Law i J.S.D. in Marine and
Environmental Law, Dalhousie Law School, Halifax, Nova Escòcia.
A Austràlia es poden destacar els següents programes: Environmental Law Program: Graduate Diploma
in Environmental Law, Master of Environmental Law, Faculty of Law, University of Sidney; Environmental
Law and Policy Program: Graduate Certificate in Environmental Law, Graduate Diploma in Law specialising
in Environmental Law i Master of Laws specialising in Environmental Law, Australian Centre for Environmental Law, Australian National University, Canberra; Environmental Law Program: Master of Environmental Law, Graduate Diploma in Environmental Law, University of Adelaide law School.
A Nova Zelanda el programa més rellevant és el Master of Environmental Legal Studies, The New Zealand Centre for Environmental Law, Faculty of Law, University of Auckland.
Des del punt de vista de la recerca les primeres tesis doctorals s’orienten a diferents aspectes de l’ordenació del medi ambient en l’àmbit del dret intern.4 Des del punt de vista del dret internacional es fan
esperar una mica més.5 Així, a Espanya es pot citar F. Sánchez Monsó, “La política global sobre el medio
ambiente en el sistema de las Naciones Unidas. Instituciones y Programas de Acción”, Universitat de
Barcelona, 1988 (inèdita); M.T. Ponte Iglesias, “La contaminación fluvial: cuestiones de responsabilidad
internacional”, Universidad de Santiago (1988), Xunta de Galicia, Santiago de Compostel·la, 1989; M.
Campins Eritja, “La gestión de los residuos peligrosos en la Comunidad Económica Europea”, Universitat
de Barcelona (1991), J.M. Bosch Ed., Barcelona, 1994; G. Escobar Roca, “La ordenación constitucional del
medio ambiente”, 1994, FIDA-Ed. Dykinson, Madrid, 1995; P.M. De La Cuesta Aguado, “Respuesta penal
al peligro nuclear”, PPU, Barcelona, 1994; N.J. De La Mata Barranco, “Protección penal del ambiente y
accesoriedad administrativa”, Ed. Cedecs, Barcelona, 1996; E. Hava García, “Protección jurídica de la fauna y flora en España”, Ed. Trotta, Madrid, 2000; N. Matellanes Rodríguez, “Medio ambiente y funcionarios
públicos”, Ed. Bosch, Barcelona, 2000.
Coherentment, han anat apareixent igualment publicacions periòdiques especialitzades en el dret ambiental des de principis dels anys setanta: entre altres Environmental Law (Portland, Oregon, 1969), Ecology Law Quarterly (1971), Columbia Journal of Environmental Law (1972), Environmental Policy and Law
(1975), Revue Juridique de l’Environnement (1976), Harvard Environmental Law Review (1976), Stanford
Environmental Law Journal (1978), The Pace Environmental Law Review (Pace University, 1982), Tulane
Environmental Law Journal (1986). A l’Estat espanyol hi ha una oferta limitada de revistes en aquest àmbit:
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente (1967), Revista de Derecho Ambiental (1988-2002),

3

També com a matèries incloses de manera opcional en els estudis de Dret: Graduate Certificate in Environmental Policy
(en relació amb els títols de J.D., M.A. i Ph.D.), University of Colorado at Boulder; Environmental Law, oferta inclosa en
el graduat en dret; Georgetown University Law Center, Washington; Environmental Law, oferta inclosa en el graduat en
Dret; Indiana University Bloomington Law School; Environmental Law, oferta inclosa en el graduat en dret: Certificate
of Specialization in Environmental Law; University of California, Berkeley School of Law, Boalt Hall Environmental Program, UC Berkeley.

4

Per exemple a França: UNTERMAIER, J., La conservation de la nature et le droit public, Thèse, Lyon, 1982; GIROD, P.,
La réparation du dommage écologique, LGDJ, París, 1974; MARTIN, G., Le droit à l’environnement. De la responsabilité
civile pour fait de pollution, Publications Periodiques Spécialisées, Lyon, 1978; CABALLERO, F., Essai sur la notion juridique de nuissance, LGDJ, París, 1981.

5

Per exemple, DUPUY, P.M., La responsabilité internationale des États pour les dommages d’origine technologique et
industriel, Pedone, París, 1976.
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Medio Ambiente y Derecho – Revista Electrónica de Derecho Ambiental (1997), Revista Interdisciplinar de
Gestión Ambiental (1999-2005), Revista Aranzadi de Derecho Ambiental (2002) i Ecosostenible (2005).
Amb freqüència l’activitat de docència i recerca, i fins i tot l’edició de les revistes s’emmarca en centres
específics de dret ambiental que tenen la seu i desenvolupen la seva activitat en el marc de les universitats,
tinguin o no personalitat jurídica pròpia.
Entre els centres que tenen personalitat juridica pròpia es poden destacar els següents:
- Centre International de Droit Comparé de l'Environnement (CIDCE). Forma part del Centre de
Recherches Interdisciplinaires en Droit de l’Environnement, de l’Aménagement et de l’Urbanisme (CRIDEAU), Université de Limoges, França.
- The Environmental Law Centre, University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canadà.
I amb una perspectiva que prima l’assessorament jurídic:
- The Mid-Atlantic Environmental Law Center, Widener University School of Law, Wilmington,
Delaware, Estats Units.
- Environmental Law & Justice Center, Texas Southern University, Thurgood Marshall School of
Law, Houston, Texas, Estats Units.
- Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), Córdoba, Argentina.
- Sociedad Peruana de Derecho Internacional, Lima, Perú.
- Instituto de Derecho y Economía Ambiental (Idea), Asunción, Paraguai, i Montevideo, Uruguai.
- Foundation for International Environmental Law and Development, Londres, Regne Unit.
Entre els centres que romanen integrats a les universitats, es poden destacar els següents:
A Europa:
- Centre d'Étude du Droit de l'Environnement (CEDRE), Facultés universitaires Saint-Louis,
Brussel·les, Bèlgica.
- Centre de Droit de l'Environnement de Strasbourg, Université Robert Schuman, Strasbourg,
França (1975).
- Centre d'Études et de Recherches sur le Droit de l'Environnement, de l’Aménagement, et de
l’Urbanisme (CERDEAU), Université de Paris I (Pantheon-Sorbonne), París, França.
- The Centre for Law and the Environment, Faculty of Laws, University College London, London,
Regne Unit (2001).
- Centre for Environmental Law, School of Law, University of Nottingham, Nottingham, Regne
Unit (1990).
- Center for Environmental Regulation and Sustainable Development(CER), Department of Law,
Göteborg University, Goteborg, Suècia.
A Amèrica:
- Chaire de Recherche du Canada en Droit de l'Environnement, Université Laval, Quebec, Canadà (2002).
- Marine & Environmental Law Institute, Dalhousie Law School, Halifax, Nova Escòcia, Canadà.
- Centre for Global Environmental and Natural Resource Law, University of British Columbia,
Faculty of Law, Vancouver, British Columbia, Canadà.
- Centro de Derecho Ambiental – CDA, Universidad de Chile, Santiago de xile, Xile (2000).
- The Environmental Law Center - Vermont Law School, South Royalton, Vermont, Estats Units.
- Center for Environmental Legal Studies, Pace Law School, White Plains, Nova York, Estats
Units.
- California Center for Environmental Law and Policy (CCELP), Boalt Hall School of Law, University of California at Berkeley; Berkeley, Califòrnia, Estats Units.
- Yale Center for Environmental Law and Policy, Yale University, Yale School of Forestry & Environmental Studies - Yale Law School, New Haven, Connecticut, Estats Units (1994).
- Center on Environmental & Land Use Law, New York University School of Law, New York University, Nova York, Nova York, Estats Units.
- The Environmental Center of the University of Hawaii, University of Hawaii at Manoa, Honolulu, Hawai, Estats Units (1970).
- Center for Environmental Policy and Management (CEPM), University of Louisville, Louisville,
Kentucky, Estats Units.
- A la zona d’Àsia-Pacífic:
- The Asia-Pacific Centre for Environmental Law (APCEL), National University of Singapore, Singapur (1996).
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- The Australian Centre for Environmental Law (ACEL). Amb seu a tres universitats australianes:
The Australian National University, Faculty of Law, Canberra; The University of Adelaide, Faculty
of Law, Adelaida; The University of Sydney, Faculty of Law, Sydney (1992).
- Centre for Environmental Law (MU-CEL), Macquarie University, Sydney, Austràlia.
- New Zealand Centre for Environmental Law (NZCEL), Faculty of Law, University of Auckland,
Auckland, Nova Zelanda.
Del conjunt de dades indicades, la branca del dret ambiental té una entitat internacionalment reconeguda entre la comunitat científica com a objecte autònom de recerca i de docència.

2.2. Trajectòria de la URV en el camp del dret ambiental
Tradicionalment, la URV ha estat atenta a l’àmbit del medi ambient. Això s’explica per la importància
intrínseca del medi ambient a la nostra societat, però també per les especials circumstàncies que conflueixen en l’àrea d’influència territorial de la URV, les comarques de Tarragona: la vinculació amb la Mediterrània, la transcendència ecològica del delta de l’Ebre, la presència molt important de la indústria química
i petroquímica, la presència de la indústria elèctrica nuclear i de cicle combinat, la importància de les
instal·lacions portuàries, les instal·lacions de tractament i eliminació de residus, el potencial d’aprofitament
de l’energia eòlica i l’expansió creixent del sector turístic.
La sensibilització entorn de la protecció del medi ambient, l’articulació de les corresponents polítiques
públiques i l’acceptació del concepte de desenvolupament sostenible ha generat un conjunt d’efectes polítics i socials de tota mena i ha exigit i exigirà en el futur, en particular, l’aplicació de canvis estructurals en
les administracions públiques i la reconsideració de nombrosos components de l’activitat, les instal·lacions
i els processos productius en tots els sectors de l’economia. En la mesura que les polítiques ambientals tenen vocació d’afectar totes les altres polítiques, la necessitat d’un adequat assessorament legal i la demanda
de personal tecnicojurídic qualificat, tant per part de les administracions públiques com de la indústria i de
les associacions de protecció del medi ambient, és una realitat que probablement creixerà notablement,
especialment com a component necessari dels equips multidisciplinaris que caldrà tirar endavant. Per a la
URV, que està impulsant estructures destinades a estudiar la sostenibilitat des de l’enfocament cientificotècnic, en el marc del Parc Científic i Tecnològic de Tarragona, és també coherent impulsar-les en l’àmbit
de les ciències socials.
Els estudis de Dret a la URV es van iniciar el 1992.6 La Facultat de Ciències Jurídiques, des de la seva
creació, va decidir apostar pel dret ambiental. Aquesta decisió ha tingut una projecció en aspectes molt
diferents, i singularment en els àmbits de la docència i la investigació.
En l’àmbit docent es va incloure en el pla d’estudis de la llicenciatura de Dret (1992), com a obligatòria,
l’assignatura de Dret del Medi Ambient.7 L’informe d’avaluació externa de l’ensenyament de Dret, de 16
de desembre de 1998, va considerar que calia donar una atenció preferent a la docència en aquest àmbit.
El febrer de 2001, en el workshop “De la formació ambiental de juristes a la formació de juristes ambientals”, celebrat a la Facultat i patrocinat pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya,
es van identificar uns àmbits reals de demanda per a la formació en dret ambiental, des de la perspectiva
de la formació continuada (professionals tècnics no llicenciats en Dret que treballen en l’àmbit del medi
ambient, tècnics juristes de les administracions públiques que treballen en l’àmbit del medi ambient i advocats en exercici) i un àmbit potencial de demanda de formació de llicenciats en Dret especialitzats en dret
ambiental, que podria cristal·litzar a mitjà termini, en estreta relació amb les transformacions que afecten
les empreses i les administracions públiques com a conseqüència de l’impacte cada vegada més gran i
transversal del conjunt de les normes ambientals. A la vista de la bona experiència, el nou pla d‘estudis de
Dret, aprovat el febrer de 2002, va incorporar un itinerari complet de 60 crèdits de Dret mbiental. El mateix any 2002 es va activar un nou títol propi de la URV de segon cicle, de 150 crèdits, denominat graduat
superior en Dret Ambiental i un màster de Dret Ambiental de 50 crèdits. Els estudis de graduat superior en
Dret Ambiental es van adaptar a les exigències del Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen
els estudis universitaris oficials de postgrau, amb l’objectiu que fos autoritzat com a programa de postgrau
(màster i doctorat) oficial en la primera convocatòria del DURSI. Així va ser, i des del curs 2006-07 s’imparteix com a màster oficial en Dret Ambiental, amb 120 crèdits. Així, la URV ofereix uns estudis especialitzats
en dret del medi ambient sense comparació possible arreu de l’Estat.
A més, el Centre d’Estudis de Dret Ambiental incorpora la clínica jurídica ambiental, estretament vinculada al màster, en la mesura que, des de la perspectiva curricular, constitueix una assignatura obligatòria
d’aquest, però que té també un vessant de servei a la societat.
La formació jurídica clínica (Clinical Legal Education) o mètode clínic és en molts països (significativament als Estats Units, però també al Canadà, Austràlia, Sud-àfrica, el Regne Unit i els països de l’antiga

6
7

Llei 36/1991, de creació de la Universitat Rovira i Virgili (DOGC 15.1.92 i BOE de 20 de febrer de 1992).

Resolució de 23 de març de 1993 de la URV, per la qual s’estableix el pla d’estudis de Llicenciat/da en Dret; BOE de
29 d’abril de 1993.
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Europa de l’Est), l’última fase de l’estratègia d’aprenentatge que possibilita a l’estudiant de Dret un trànsit
òptim al món professional, en la mesura que possibilita la contextualització de l’aprenentatge en un entorn
real. Per això esdevé un entorn privilegiat per a la formació en competències tant genèriques com específiques de l’àmbit del dret.
Les anomenades clíniques jurídiques (fortament implementades als Estats Units des dels anys setanta)
miren de traslladar a les facultats de Dret la tradició de la professió mèdica, en la qual els estudiants, com
a part de la seva formació pràctica, actuen sobre pacients reals sota la supervisió de professionals de la
medicina.
Hi ha diferents models de clíniques jurídiques en funció de la naturalesa dels casos que pot assumir un
estudiant (a Espanya, per exemple, a diferència d’altres països, no poden actuar en judicis); el perfil dels
tutors o supervisors (acadèmic, pràctic o mixt); el perfil dels estudiants que hi participen (clíniques interdisciplinàries o exclusivament jurídiques); el perfil dels clients; la fórmula d’integració curricular en els estudis
de grau o postgrau; la vinculació amb altres organismes o iniciatives dins o fora de la mateixa universitat
(instituts o centres de recerca, ONG...); les fonts de finançament; etc.
Independentment de la fórmula adoptada concreta, és requisit indispensable per poder parlar de clínica
jurídica la voluntat de servei a la comunitat. Tradicionalment, les clíniques jurídiques, més enllà de la seva
funció formativa, han servit també per potenciar la funció social de la universitat i intervenir amb caràcter
gratuït en aquells àmbits en què els drets i les garanties dels ciutadans es poden veure més compromesos
(immigració, presons, drets humans, medi ambient...). D’altra banda, aquesat activitat afavoreix la presa de
consciència per part dels estudiants de la transcendència social de la seva futura professió i constitueix un
factor més de qualitat i estímul en l’aprenentatge.
Les clíniques jurídiques són, en conseqüència, la culminació d’un procés d’aprenentatge orientat a
l’adquisició, no només de les competències específiques, sinó també d’un conjunt de competències transversals o genèriques que han de permetre a l’alumne la formació i la integració en el món laboral, en els
termes i condicions definits en el context del procés de Bolonya.
Tant la bibliografia com els referents internacionals sobre les clíniques jurídiques és molt extensa.8
Cal destacar l’existència d’una cinquantena de clíniques jurídiques arreu del món especialitzades en dret
ambiental, moltes als Estats Units. En alguns casos, les clíniques es troben específicament vinculades a centres de recerca en dret ambiental (així, per exemple, la Vermont Law School’s Environmental and Natural
Resources Law Clinic (ENRLC), vinculada al Vermont Law School Environmental Law Center, als EUA; o
la University of Victoria’s Environmental Legal Clinic, vinculada a The Environmental Law Centre Society,
al Canadà). Així mateix, cal fer especial esment de l’interès que les qüestions ambientals desperten en els
clíniques jurídiques de les universitats llatinoamericanes.
La Clínica Jurídica Ambiental de la URV ha rebut un ajut atorgat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la convocatòria d’ajuts per al finançament
de projectes per a la millora de la qualitat docent de les universitats catalanes per a l’any 2006 (MQD),
Resolució de 14 de juliol de 2006. Igualment, ha obtingut el premi Consell Social URV a la qualitat docent
en la convocatòria de 2007, modalitat col·lectiva.
Actualment, la Clínica Jurídica Ambiental es troba en fase de projecció nacional i internacional, a partir
tant de la intensificació de la relació amb altres clíniques jurídiques, com de la organització i la participació
en congressos i altres activitats en aquest àmbit.9
Tot això està convertint la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV en un punt de referència més enllà
del seu àmbit geogràfic més estricte, com a lloc de formació d’especialistes en dret ambiental.
És important destacar que, en aquest camí, s’ha anat construint mitjançant convenis una xarxa d’aliances amb agents externs, especialment administracions públiques, que col·laboren de diverses maneres amb

8

Als Estats Units, totes les Law Schools ofereixen als seus webs informació sobre els seus programes clínics; un dels
factors que les prestigien el nombre i la naturalesa de les clíniques jurídiques amb què compten (així, per exemple,
Columbia, Harvard, Yale, Stanford i George Washington, entre moltes d’altres). Pel que fa a referències bibliogràfiques
sobre el mètode clínic, pot consultar-se, entre altres recursos, l’àmplia bibliografia elaborada per J.P. Ogilvy i K. Czapanskiy (http://www.cedha.org.ar/docs/doc246-eng.pdf). Existeixen, així mateix, congressos nacionals i internacionals i
publicacions específiques sobre el mètode clínic. En alguns països, a més, les clíniques s’organitzen en associacions o
fundacions. És el cas, per exemple, de la Clinical Legal Education Organisation (CLEO), que agrupa les clíniques jurídiques britàniques; la Clinical Legal Education Association (CLEA) als EUA; la Legal Clinics Foundation of Poland (FUPP) a
Polònia, i la Clinical Legal Education Foundation (CLEF) a Rússia.

9

El 26 de juny de 2007 va tenir lloc a la Facultat de Ciències Jurídiques un seminari internacional sobre Clinical Legal
Education, el primer que s’ha celebrat a Espanya. El mes de juny de 2008 la Clínica Jurídica Ambiental de la URV va
ser convidada a participar en el congrés The Need for a New Law School, organitzat per la Columbia University Public
Interest Law Initiative a Cracòvia, Polònia, i el passat 9 de gener de 2009 ha estat convidada a participar en el simposi
Clinical Legal Education Organisation - Feedback and Assessment in Clinical Legal Education, una reunió de clíniques
jurídiques del Regne Unit, a la Universitat de Northumbria, a Newcastle. A escala nacional, s’han presentat així mateix
comunicacions a diversos congressos sobre docència universitària.
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la realització d’aquests estudis: Subdelegació del Govern de l’Estat a Tarragona, Delegació del Govern de la
Generalitat a Tarragona, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Patronat Català Pro Europa, Escola de Policia de Catalunya, Escola d’Administració Pública de Catalunya, Diputació de Tarragona, Diputació de Barcelona, Ajuntament d’Amposta, Ajuntament de
Cambrils, Ajuntament de Constantí, Ajuntament de Montblanc, Ajuntament de Móra la Nova, Ajuntament
del Catllar, Ajuntament del Morell, Ajuntament de la Pobla de Mafumet, Ajuntament de Perafort, Ajuntament de Reus, Ajuntament de Salou, Ajuntament de Tarragona, Ajuntament de Tortosa, Ajuntament de Vilaseca, Consell Comarcal de l’Alt Camp, Consell Comarcal del Baix Camp, Consell Comarcal del Baix Ebre,
Consell Comarcal del Baix Penedès, Consell Comarcal del Tarragonès, Associació Catalana de Municipis,
SIRUSA, Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (EMATSA), Empresa Municipal de Transports de
Tarragona, Aigües de Reus Empresa Municipal (AREMSA), Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona, Delàs
& Prat Advocats Associats, Despatx Uría-Menéndez, Grup d’Estudi dels Ecosistemes del Camp (GEPEC),
Fundación Nueva Cultura del Agua, Fundación Ecología y Desarrollo i Fundación Carolina.10
Aquesta experiència també ha tingut la seva projecció en l’àmbit de la recerca, a través del funcionament d’un grup d’investigació específic. El nucli inicial del grup es va constituir el 1996, com a fruit d’una
opció deliberada d’unir esforços, en un centre petit, entre investigadors de diferents àrees de coneixement
al voltant d’un tema transversal i com a part de l’estratègia a mitjà termini de visibilització de la Facultat de
Ciències Jurídiques de la URV com a centre de referència en dret ambiental. Cal dir que això va suposar la
renúncia parcial o completa per part d’alguns investigadors a continuar formant part de grups de recerca
molt més consolidats, normalment en altres universitats. També cal precisar que, fora d’alguns casos concrets, la major part de membres del grup així format es trobaven en les seves etapes inicials de la carrera
universitària.

2.3. El Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona Alcalde Pere Lloret (CEDAT)
El Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) és la materialització d’un esforç conjunt,
com a contribució a l’objectiu universal del desenvolupament sostenible, des de la responsabilitat compartida per tots els agents socials i, en particular, per les administracions públiques i les universitats. El CEDAT
és un projecte que implica l’Ajuntament de Tarragona, l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona
(EMATSA), l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) i la Universitat Rovira i Virgili (URV).11
El CEDAT respon a una llarga trajectòria de col·laboració entre l’Ajuntament de Tarragona i la Facultat
de Ciències Jurídiques i el Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili en l’àmbit del dret
ambiental, i representa la institucionalització d’aquesta cooperació.
Aquesta voluntat s’ha fet palesa en la signatura, el 23 de maig de 2007, del Conveni de creació d’un
centre que té com a finalitats l’organització d’activitats de formació, de recerca, de transferència de coneixements i de sensibilització i creació d’opinió en el camp del dret ambiental. El Centre, que s’integra en
l’estructura de la Universitat Rovira i Virgili, duu el nom d’Alcalde Pere Lloret, com a reconegut jurista i
alcalde tarragoní que fou, a fi de reconèixer la seva defensa dels principis democràtics i dels valors humans
en el govern de la ciutat de Tarragona.
Els objectius del CEDAT són la generació i la socialització del coneixement en l’àmbit del dret ambiental i, en particular, del dret, la gestió i l’administració locals.
El conveni té una durada de tres anys prorrogables, a partir d’octubre de 2007.
Es proposa que s’atorgui al CEDAT el reconeixement com a estructura de recerca de la Universitat
Rovira i Virgili, sense modificar-ne la denominació.
L’article 127.1 de l’Estatut de la URV disposa que “La Universitat pot crear, en els àmbits que consideri
apropiats, altres centres dedicats a la investigació, sens perjudici dels instituts universitaris de recerca”.
I l’apartat 2 del mateix article diu que “Aquests centres poden ser: a) Propis de la Universitat Rovira i Virgili. b) Compartits, amb la participació d’una universitat o més d’una, soles o amb altres entitats públiques o
privades, mitjançant un conveni o altres formes de cooperació. c) Vinculats a la Universitat Rovira i Virgili,
mitjançant un conveni, quan la titularitat és d’una altra entitat pública o privada, incloses les empreses de
base científica, tecnològica o artística que hagin sorgit de l’activitat universitària”.
Des d’aquest punt de vista, el CEDAT seria un centre compartit entre la URV i diverses entitats, creat
mitjançant un conveni, a l’empara de l’article 127 de l’Estatut de la URV, en la modalitat prevista en
l’apartat 2.b.
Des del punt de vista de l’estructura administrativa, el CEDAT quedaria sota el paraigua del Departament de Dret Públic.

10
Es troben en diferents fases de preparació nous convenis amb les entitats següents: Ministeri de Medi Ambient i Medi
Rural i Marí, Ajuntament de Valls, Consorci d’Aigües de Tarragona, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus i Depana – Lliga
per a la Defensa del Patrimoni Natural.
11

Està en estudi la incorporació al conveni de l’Empresa Municipal d’Habitatge i Urbanisme de Tarragona, SA.
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3. Relació de PDI que es vincula al centre de recerca
a) Personal investigador de la Universitat Rovira i Virgili
Àrea de Dret Internacional Públic, Departament de Dret Públic:
• Dr. Antoni Pigrau Solé, catedràtic d’universitat
• Dr. Santiago José Castellà Surribas, titular d’escola universitària
• Dr. Alfons Gonzàlez Bondia, titular d’escola universitària
• Dra. Susana Borràs Pentinat, professora col·laboradora permanent
Àrea de Dret Penal, Departament de Dret Públic:
• Dr. Gonzalo Quintero Olivares, catedràtic d’universitat
• Dra. Maria Marquès Banqué, professora col·laboradora permanent
• Dra. Núria Torres Rosell, professora visitant
Àrea de Dret Constitucional, Departament de Dret Públic:
• Dr. Jaume Vernet Llobet, catedràtic d’universitat (serveis especials), associat
• Dr. Jordi Jaria Manzano, professor lector
• Sra. Laura Roman Martín, titular d’escola universitària
Àrea de Dret Administratiu, Departament de Dret Públic:
• Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó, titular d’universitat
• Dra. Lucía Casado Casado, professora agregada
• Dra. Anna Pallarès Serrano, professora col·laboradora permanent
• Dr. Josep Maria Sabaté Vidal, professor associat
• Dr. Adolf Barceló Barceló, professor ad honorem
• Sra. Aitana de la Varga Pastor, professora ajudant
Àrea de Filosofia del Dret, Departament de Dret Públic:
• Dr. Mario Ruiz Sanz, titular d’universitat
• Dra. Àngels Galiana Saura, professora agregada
Àrea d’Història del Dret i de les Institucions, Departament de Dret Públic:
• Dr. Antoni Maria Jordà Fernández, catedràtic d’universitat
Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social, Departament de Dret Públic:
• Dr. Miquel Àngel Purcalla Bonilla, titular d’universitat
Becaris d’investigació de la URV
• Sr. Oliver Klein
• Sr. Alberto Olivares

b) Investigadors externs a la URV
Universitat de Barcelona
• Dra. Mar Campins Eritja, titular de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
• Sra. Neus Oliveras Jané, titular d’escola universitària URV (en comissió de serveis a la UB)

Universitat del País Basc
• Dra. Blanca Lozano Cutanda, catedràtica de Dret Administratiu

Universitat Autònoma de Barcelona
• Dr. Joan Baucells Lladós, titular d’universitat de Dret Penal URV (en comissió de serveis a la
UAB)
• Dra. Judith Gifreu Font, titular d’universitat de Dret Administratiu
• Dra. Marta Franch Seguer, titular d’universitat de Dret Administratiu
• Dra. Isabel Pont Castejón, titular d’universitat de Dret Administratiu

Universitat Jaume I de Castelló
• Dr. José Luis Blasco Díaz, titular d’universitat de Dret Administratiu

Universitat de Granada
• Dra. Teresa Fajardo del Castillo, titular d’universitat de Dret Internacional Públic

Universitat de Cadis
• Dra. Esther Hava García, titular d’universitat de Dret Penal

Universitat de Santiago de Compostel·la
• Dra. Alba Nogueira López, titular d’universitat de Dret Administratiu
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c) Personal tècnic de suport
• Sra. Mercè Figueras Saludes, tècnica de suport a la tecerca, grup III

4. Informe de visibilitat científica dels investigadors del centre de recerca
4.1. Potencial humà
El CEDAT es nodrirà inicialment de l’activitat d’un total de 35 persones. D’una part, 18 investigadors
doctors de la URV, del Departament de Dret Públic. També comptarà amb la col·laboració d’un grup d’investigadors doctors d’altres universitats (Universitat de Barcelona, Universitat del País Basc, Universitat
Autònoma de Barcelona, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat de Granada, Universitat de Cadis i
Universitat de Santiago de Compostel·la), d’acord amb les taules adjuntes. Igualment s’hi integren cinc investigadors no doctors. Inclou investigadors de set àrees de coneixement. També s’hi vincularan dos tècnics
de suport a la recerca.
Potencial humà
Investigadors (doctors) que s’integraran des de l’inici al CEDAT
PDI a TP

PDI A TEMPS COMPLET
CU

TU

TEU

URV

4

3

2

ALTRES

1

9

TOTAL

5

12

Agreg.

Lect.

2

Col·lab.

1

Visit.

3

Assoc.

1

2

TOTAL
18
10

2

2

1

3

1

2

28

Personal investigador en formació de la URV que participarà inicialment en el CEDAT
Becaris URV

DURSI

MEC

Altres

Ajudant
1

2

0

0

0

1

2

2
2

TEU

Col·lab

Assoc.

TOTAL

0

0

5

5

Les dades rellevants en relació amb el període 2006-2008 són les següents:

4.2. Resultats de la recerca en l’àmbit del dret ambiental
El nombre total de publicacions dels membres del CEDAT durant el període 2006-2008 (incloses les
publicades o compromeses a gener de 2009) és de 14 llibres editats o coordinats, 23 monografies, 151
capítols de llibres, 72 articles en revistes especialitzades i 54 altres publicacions (vegeu l’annex III).
Però com s’explica més endavant (apartat 6), no totes les publicacions dels investigadors del CEDAT
pertanyen a l’àmbit del dret ambiental. En aquest camp les xifres són: 7 llibres editats o coordinats, 8 monografies, 56 capítols de llibres, 30 articles en revistes especialitzades i 28 altres publicacions.
Les dades més significatives de la recerca dels investigadors del CEDAT són les següents:
a) La publicació o direcció/coordinació per part de membres del grup d’obres generals de referència. En aquest sentit, destaquem les següents:
• CAMPINS ERITJA, M, PIGRAU SOLÉ, A., PONT CASTEJÓN, I., Spain, Monograph, Environmental
Law, International Encyclopaedia of Laws, Dir. Dr. R. Blanpain, Kluwer Law International, The
Hague-London-Boston, 2001. Suplement 59 (juny 2006).
• CASADO CASADO. L., FUENTES GASÓ, J.R., Medi ambient i ens locals, Cedecs, Barcelona,
2008.
• LOZANO CUTANDA, B. (2000-2007), Derecho Ambiental Administrativo, Editorial Dykinson,
Madrid. Set edicions realitzades des del 2000. Lozano Cutanda B. (2000-2007). ISBN de la 7a
ed.: 84-9772-639-1.
• LOZANO CUTANDA, B., ALLÍ TURRILLAS, J.C., Administración y Legislación Ambiental, Dykinson, Madrid, 2005 i 2006 (dues edicions). ISBN de la 2a ed.: 84-9772-638-3.
• LOZANO CUTANDA, B., ALONSO GARCÍA, E. (dir.), Diccionario de Derecho Ambiental, Iustel,
Madrid, 2006.
• LOZANO CUTANDA, B., GUTIÉRREZ-ALVIZ CONRADI, F. (dir.) Examen de la nueva ley de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente,
Estudios de Derecho Judicial, 137-2007, CGPJ, 2008. ISBN 9788496809789.
• LOZANO CUTANDA, B. (dir.), Comentarios a la Ley de responsabilidad medioambiental. Ley
26/2007, de 23 de octubre, Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2008. ISBN: 978-84-470-2948. DL:
NA 2127/2008.
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• QUINTERO OLIVARES, G. (dir.), MORALES PRATS, F. (coord.), Comentarios a la Parte Especial
del Derecho Penal, 5a ed., Thomson-Aranzadi, Navarra, 2005; 6a ed., rev. ampl. i posada al dia,
2007; 7a ed., rev. ampl. i posada al dia, 2008.
b) La participació de membres del grup en obres col·lectives de gran prestigi en l’àmbit del dret
ambiental, a través de l’elaboració d’alguns capítols. Se’n poden destacar les següents:
• Observatorio de Políticas Ambientales 2007, Aranzadi, Navarra, 2007, obra coordinada per Fernando LÓPEZ RAMÓN.
• Observatorio de Políticas Ambientales 2008, Aranzadi, Navarra, 2008, obra coordinada per Fernando LÓPEZ RAMÓN.
• Diccionario de Derecho Ambiental, Iustel, Madrid, 2006, obra dirigida per Blanca LOZANO CUTANDA i Enrique ALONSO GARCÍA.
• Comentarios a la Ley de responsabilidad medioambiental. Ley 26/2007, de 23 de octubre, Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2008, obra dirigida per Blanca LOZANO CUTANDA.
c) L’àmplia trajectòria de publicació conjunta dels membres del grup. Com s’ha destacat amb
anterioritat en altres apartats d’aquesta sol·licitud, un dels punts forts d’aquest grup és la interdisciplinarietat, característica que s’ha de destacar especialment en l’àmbit jurídic i econòmic,
matèries on tradicionalment la recerca es realitza de forma aïllada per part de les diferents àrees
de coneixement. Aquest equip, des dels seus inicis, ha treballat de forma interdisciplinària, i
aquesta interdisciplinarietat s’ha traduït també en algunes de les seves publicacions. A diferència del que acostuma a ser habitual en les publicacions jurídiques, aquest grup compta ja amb
diverses publicacions conjuntes en editorials de gran prestigi, on participen membres de l’equip
de diferents àrees. La primera publicació conjunta del grup va ser el llibre La prevención y el
control integrados de la contaminación, coordinat per dos membres del grup (Joan Baucells i
Jaume Vernet) i publicat per l’editorial Marcial Pons l’any 2004. A aquesta publicació n’han
seguit durant el període 2006-2008 tres més, en les quals participen molts membres del grup.
Són les següents:
• PIGRAU SOLÉ, A. (coord.), Nuevas perspectivas de la responsabilidad por daños al medio ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, 2006.
• PIGRAU SOLÉ, A. (dir.), Acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en
materia de medio ambiente: diez años del Convenio de Aarhus, Atelier, Barcelona, 2008; ISBN:
978-84-96758-80-3; DL: B. 54.979-2008.
• QUINTERO OLIVARES, G., MORALES PRATS, F. (coord.), Estudios de Derecho Ambiental. Libro
Homenaje al Profesor Josep Miquel Prats Canut, Tirant lo Blanch, València, 2008.
• A més, en aquests moments quatre membres del grup (Lucía Casado, Josep Ramon Fuentes, Jordi
Jaria i Anna Pallarès, àrees de Dret Administratiu i de Dret Constitucional), estan a punt de finalitzar la monografia L’externalització de les funcions públiques de control i inspecció en matèria de
protecció del medi ambient.
d) La contribució del grup en l’elaboració de propostes normatives, tant de rang legal com reglamentari, sobre les àrees on desenvolupa la seva activitat de recerca. En aquest sentit, cal destacar les següents aportacions, en l’àmbit del dret ambiental
• La contribució del grup en l’elaboració de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat
ambiental. Dins del projecte finançat pel Ministeri de Ciència i Tecnologia “Nuevos enfoques de
la responsabilidad ambiental: más allá del principio quien contamina paga”, el grup va organitzar
el workshop “Noves perspectives de la responsabilitat per danys al medi ambient”, al qual van
assistir representants de les diferents administracions i experts acadèmics en l’àmbit del dret ambiental. En aquesta activitat es van fer importants correccions i suggeriments per a l’avantprojecte
de llei que va presentar el Ministeri. Molts d’aquests suggeriments van ser tinguts en compte en
la redacció final de la llei.
• L’elaboració, el 2006, de la proposta normativa d’una llei de la minería de Galícia, que ja ha estat
aprovada pel Parlament gallec
• L’elaboració de diferents ordenances municipals i reglaments en matèria de medi ambient, subministrament d’aigües i sanejament d’aigües residuals.
• La participació del CEDAT en la propera revisió del Pla estratègic – Agenda 21 de Reus.
e) La contribució del grup al desplegament de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, d’accés a la informació, participació pública i accés a la justícia en matèria de medi ambient, a Catalunya.
Durant els propers anys el grup contribuirà a facilitar el desplegament i l’aplicació d’aquesta
llei per part de les administracions públiques catalanes. Malgrat que la llei va ser aprovada
l’any 2006, la seva aplicació pràctica i la garantia efectiva dels drets dels ciutadans en màteria
d’accés a la informació, participació pública i accés a la justícia en matèria de medi ambient
encara presenta dificultats importants. Aquesta situació (posada de manifest per representants
de diferents administracions públiques en el marc del seminari “Deu anys del Conveni d’Aarhus: accés a la informació, participació pública i accés a la justícia en matèria de medi ambient”, organitzat pel Centre d’Estudis de Dret Ambiental Alcalde Pere Lloret i el Departament de
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Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i celebrat a Tarragona, a la Facultat de
Ciències Jurídiques de la URV, el dia 25 de juny de 2008) ha motivat la implicació directa del
grup en aquest tema, a través de l’elaboració d’un procediment i una guia aplicativa de la Llei
27/2006 per al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat i de la col·laboració
amb la Diputació de Tarragona i els ajuntaments de Reus i Tarragona en el seu desplegament.
Així mateix, aquesta activitat és un dels resultats del projecte “El dret ambiental com a model
per a la transformació de l'activitat dels poders públics” (SEJ2007-61972), en el qual també
participen, com a ens promotors observadors (EPO), la Diputació de Tarragona i els ajuntaments
de Reus i Tarragona.

4.3. Tesis doctorals
Quan es va constituir el grup de recerca, una part significativa dels seus membres eren investigadors
en formació. En els darrers anys sis professors membres del grup han defensat les seves tesis doctorals en
l’àmbit del medi ambient: Lucía Casado Casado, “Los vertidos en aguas continentales: régimen jurídico-administrativo” (2003); Jordi Jaria Manzano, “El marc jurídico-constitucional de la política ambiental” (2004);
Anna Pallarès Serrano, “La Planificación Hidrológica de cuenca como instrumento de ordenación ambiental sobre el territorio” (2005); Susana Borràs Pentinat, “Los mecanismos de control de la aplicación de los
tratados internacionales en materia de medio ambiente”, (2007); Josep M. Sabaté Vidal, “El règim jurídic
de la protecció de l’origen i la qualitat dels vins a Catalunya” (2008), i Maria Marquès Banqué, “El miedo
colectivo como criterio de legitimación del Derecho penal” (2008). A curt termini s’espera el dipòsit de la
tesi d’una altra professora, membre del grup: Aitana de la Varga Pastor, “La protección jurídica ambiental
del suelo en Alemania como modelo para el ordenamiento español”.
A més de les tesis ja projectades o en estat avançat de realització, que s’enumeren més endavant, la mateixa dinàmica dels màsters oficials en què el grup està implicat (màster oficial en Dret ambiental i màster
oficial en Migracions i Mediació Social), així com del mestratge en Gestió i Dret Local i altres postgraus,
comportaran la inscripció de noves tesis doctorals. En relació amb aquesta qüestió, cal tenir en compte que,
dels dos itineraris que es poden seguir en la realització dels màster oficials (de recerca i professionalitzador), la major part d’alumnes matriculats durant aquest curs acadèmic (especialment en el màster oficial en
Dret Ambiental) segueixen l’itinerari de recerca, elecció que implica voluntat de realitzar una tesi doctoral
un cop finalitzat el màster.
D’altra banda, cal destacar que el grup de recerca consta, actualment, de tres becaris predoctorals:
- Alberto Olivares Gallardo, becari predoctoral de la URV.
- Oliver Klein, becari predoctoral de la URV.
- Juan Ramón Fallada García-Valle, becari FPI Ministeri
A més, en aquests moments estan pendents de resolució tres sol·licituds que s’han presentat a la convocatòria de beques predoctorals FPU del Ministeri de Ciència i Innovació. D’aquestes tres sol·licituds, una ha
estat presentada per Alberto Olivares, actualment becari predoctoral de la URV. En cas d’obtenir la beca del
Ministeri, quedaria vacant la beca de la URV que ell ocupa actualment i podria incorporar-se un nou becari
el proper curs acadèmic 2009-10. Les altres dues sol·licituds han estat presentades per dues alumnes que
finalitzen aquest curs acadèmic el màster oficial en Dret Ambiental: Ivonne Satt i Carmen Guerrero.
Dues alres persones més que han cursat el màster de Dret Ambiental tenen previst inscriure les seves
tesis durant el 2009: Paula Cerski Lavratti, sobre la relació entre el dret ambiental i el risc industrial, i Alejandra González Clorio, al voltant del dret d’accés a la informació en matèria de medi ambient a Mèxic.
A partir de les consideracions realitzades, considerem que la capacitat formativa del grup de recerca
Territori, Ciutadania i Sostenibilitat ha quedat suficientment acreditada. Efectivament, el caràcter interdisciplinari del grup, l’opció de la URV a favor de potenciar la recerca en les matèries que treballa el grup com
a línia estratègica prioritària, la inscripció de la tasca elaborada per aquest grup en un model coherent i
complet de formació en la investigació en el si de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, i el nombre
de tesis doctorals elaborades o en procés d’elaboració i de becaris predoctorals en el si del grup avalen de
manera suficient que aquest equip desenvolupa un programa d’incorporació i formació d’investigadors que
ja compta amb importants resultats en l’àmbit científic.
Tesis doctorals dirigides per membres del grup ja finalitzades (llegides) o bé en curs de realització en el
període 2006-2008:
• Investigador/a membre del grup que l’ha dirigida: Antoni Pigrau Solé. Títol del treball: “Los mecanismos de control de la aplicación de los tratados internacionales en materia de medio ambiente”.
Data de lectura: 17/07/2007. Nom del doctorand/a: Susana Borràs Pentinat. Universitat/Centre de
recerca/Institució a on s’ha llegit/inscrit: URV.
• Investigador/a membre del grup que l’ha dirigida: Josep Ramon Fuentes Gasó. Títol del treball:
“El règim jurídic de la protecció de l’origen i la qualitat dels vins a Catalunya”. Data de lectura:
01/02/08. Nom del doctorand/a: Josep M. Sabaté Vidal. Universitat/Centre de recerca/Institució a
on s’ha llegit/inscrit: UAB.
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• Investigador/a membre del grup que l’ha dirigida: Mario Ruiz Sanz. Títol del treball: “Les polítiques migratòries de la Unió Europea i el procés de Barcelona”. Data de lectura: 2007. Nom del
doctorand/a: Maria Olivé Elias. Universitat/Centre de recerca/Institució a on s’ha llegit/inscrit:
URV.
• Investigador/a membre del grup que la dirigeix: Blanca Lozano Cutanda. Títol del treball: “La protección jurídica ambiental del suelo en Alemania como modelo para el ordenamiento español”;
tesi inscrita no llegida. Nom del doctorand/a: Aitana de la Varga Pastor. Universitat/Centre de
recerca/Institució a on s’ha llegit/inscrit: UAB.
• Investigador/a membre del grup que la dirigeix: Esther Hava García. Títol del treball: “La interpretación y aplicación de los delitos societarios en España. Postulados teóricos y condicionamientos
prácticos”; tesi inscrita no llegida. Nom del doctorand/a: Porfirio Javier Rodríguez Fernández.
Universitat/Centre de recerca/Institució a on s’ha llegit/inscrit: Universitat de Cadis.
• Investigador/a membre del grup que la dirigeix: Antoni Pigrau Solé. Títol del treball: “El mercado
común de la electricidad en la Unión Europea. Obstáculos para su funcionamiento”; tesi inscrita
no llegida. Nom del doctorand/a: Alberto Olivares Gallardo. Universitat/Centre de recerca/Institució a on s’ha llegit/inscrit: URV.
• Investigador/a membre del grup que la dirigeix: Antoni Pigrau Solé. Títol del treball: “La contaminación atmosférica transfronteriza: El sistema del Convenio de Ginebra de 1979”; tesi inscrita
no llegida. Nom del doctorand/a: M. Cecilia Marambio Thibaut. Universitat/Centre de Recerca/
Institució a on s’ha llegit/inscrit: URV.
• Investigador/a membre del grup que la dirigeix: Jaume Vernet Llobet; Títol del treball: “La libertad
religiosa”; tesi inscrita no llegida; Nom del doctorand: Neus Oliveras Jané; Universitat/Centre de
recerca/Institució a on s’ha llegit/inscrit: UB.
• Investigador/a membre del grup que la dirigeix: Mario Ruiz Sanz. Títol del treball: “El análisis político estratégico y el nuevo institucionalismo en el diseño de los procesos de toma de decisiones
en el Estado social y democrático de Derecho”; lectura prevista per al 26 de gener de 2009. Nom
del doctorand/a: María Fernanda López-Portillo. Universitat/Centre de recerca/Institució a on s’ha
llegit/inscrit: Universitat de València. Departament de Filosofia del Drert, Moral i Política.
• Investigador/a membre del grup que la dirigeix: Judith Gifreu Font. Títol del treball: “Los municipios turísticos. Aspectos particulares de su ordenación territorial, medioambiental y turística,
desde el punto de vista del Derecho administrativo”; tesi inscrita no llegida. Nom del doctorand/a:
Maria Inés Gil Casión. Universitat/Centre de recerca/Institució a on s’ha llegit/inscrit: URV.
• Investigador/a membre del grup que la dirigeix: Josep Ramon Fuentes Gasó. Títol del treball:
“Impacte de la cultura en la estratègia de les organitzacions no lucratives. Aplicació a un ajuntament”; tesi inscrita no llegida. Nom del doctorand/a: Carles Salas Martí. Universitat/Centre de
recerca/Institució a on s’ha llegit/inscrit: URV.
• Investigador/a membre del grup que la dirigeix: Judith Gifreu Font. Títol del treball: “Movilidad y
seguridad Vial Urbana”; tesi inscrita no llegida. Nom del doctorand/a: Alfons Perona. Universitat/
Centre de recerca/Institució a on s’ha llegit/inscrit: UAB.
• Investigador/a membre del grup que la dirigeix: Judith Gifreu Font. Títol del treball: “L'organització territorial i el supramunicipalisme: especial referències a la implantació de les vegueries”; tesi
inscrita no llegida. Nom del doctorand/a: Xavier Forcadell Esteller. Universitat/Centre de recerca/
Institució a on s’ha llegit/inscrit: UAB.

4.4. Contractes de recerca i/o de transferència en l’àmbit del dret ambiental (2006-2008)
• “Propuesta normativa de elaboración de una Ley de la Minería de Galicia”. Empresa/administración financiadora: Xunta de Galicia. Durada: 2006; IP: Alba Nogueira López.
• “Estudi del marc legislatiu relatiu a la producció i distribució dels biocombustibles”. Empresa/
Administració finançadora: Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya.
Durada: 2006. IP: Antoni Pigrau Solé.
• “Estudio jurídico comparado sobre la regulación de las aguas minerales, termales y de manantial”. Conselleria d’Innovació i Indústria. Xunta de Galicia. Durada: 3.5.07-30.11.07. IP: Alba
Nogueira López.
• “Revisió de l’Ordenança Municipal de Medi Ambient”. Ajuntament de Tarragona. Durada: 20082009. IP: Antonio Pigrau Solé, Josep Ramon Fuentes Gasó.
• “Redacció d’una ordenança tipus sobre subministrament d’aigües i una altra de sanejament d’aigües residuals per a municipis de menys de 5.000 habitants”. AREMSA, Reus. Durada: 20082009. IP: Josep Ramon Fuentes.
• “Estudi sobre compentències de la vegueria i la comarca”. Durada: 10/05/2007-03/07/2007. Diputació de Tarragona. IP: Josep Ramon Fuentes i Gasó.
• “Treballs preparatoris i esborrany d'un projecte legislatiu de régim dels governs locals”. Durada:
01/11/2007-30/12/2008. Generalitat de Catalunya, Departament de Governació i Adminsitracions Públiques. IP: Josep Ramon Fuentes i Gasó.
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4.5. Projectes de recerca en l’ambit del dret ambiental (2006-2008)
• Títol del projecte: “Nuevos enfoques de la responsabilidad ambiental: más allá del principio
quien contamina paga”. Entitat finançadora: Direcció General d’Investigación, Ministeri de Ciència i Tecnologia. Referència/Codi de la concessió: BJU2003-09190. Durada del projecte: des de/d’
2/12/2003 fins a 1/12/2006. Investigador/a principal: Antoni Pigrau Solé.
• Títol del projecte: “L’externalització de les funcions públiques de control i inspecció en matèria
de protecció del medi ambient: reptes i oportunitats”. Entitat finançadora: Escola d’Administració
Pública de Catalunya. Referència/Codi de la concessió: Atorgament mitjançant Resolució del director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, de 26 de setembre de 2006. Durada del
projecte: des de/d’ 1/10/2006 fins a 30/6/2007. Investigador/a principal: Lucía Casado Casado.
• Títol del projecte: “La coordinación y la cooperación entre entes locales y los entes regionales en
materia de suelos contaminados”. Entitat finançadora: Escola d’Administració Pública de Catalunya; Catalunya. Referència/Codi de la concessió: Atorgament mitjançant Resolució del director de
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, de 26 de setembre de 2006. Durada del projecte:
des de/d’ 1/10/2006 fins a 30/6/2007. Investigador/a principal: Aitana de la Varga Pastor.
• Títol del projecte: “El derecho ambiental como modelo para la transformación de la actividad de
los poderes públicos”. Entitat finançadora: Direcció General d’Ensenyament Superior i Investigació Científica, Ministeri d’Educació i Ciència. Referència/Codi de la concessió: SEJ2007-61972/
JURI. Durada del projecte: des de/d’ 1/10/2007 fins a 30/09/2010. Investigador/a principal: Antoni Pigrau Solé.
• Títol del projecte: “Administración electrónica y entidades locales: análisis de los condicionantes
normativos y de su aplicación sobre los principales procedimientos municipales”. Entitat finançadora: Fundació Caixa Castelló Bancaixa. Durada del projecte: des de/d’
15/12/2006 fins a
14/12/2009. Investigador/a principal: José Luis Blasco Díaz.

4.6. Activitats de difusió de la recerca
Els resultats de l’activitat de recerca del grup, més enllà de les publicacions científiques, s’han projectat
també en l’organització de workshops, jornades i seminaris, molt amb participació restringida a la participació d’experts universitaris, de la indústria i de les diferents branques de l’administració, on, a a més d’exposar-s’hi les línies de treball desenvolupades, es contrasten punts de vista sobre temes d’interès comú.
Durant el període 2006-2008 s’han organitzat els següents:
- Workshop Noves perspectives de la responsabilitat per danys al medi ambient, organitzat
pel Departament de Dret Públic de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV i realitzat a
Tarragona,els dies 18 i 19 de gener de 2006.
- Jornada Impacte ambiental i sostenibilitat: l’avaluació ambiental estratègica de plans i programes, organitzat pel Grup de Recerca Territori, Ciutadania i Sostenibilitat (Dret Ambiental, Immigració i Govern Local) de la URV, en col·laboració amb la Càtedra Dow de Desenvolupament
Sostenible d’aquesta Universitat, i realitzat a Tarragona el dia 18 de gener de 2007.
- Jornades sobre els drets dels animals, organitzades pels alumnes de Dret de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV (2003-2008), amb la col·laboració del Departament de Dret Públic, i
dutes a terme a Tarragona els dies 22 i 23 de març de 2007.
- Seminari Internacional sobre Clinical Legal Education, organitzat pel CEDAT i el Grup d’Innovació Docent de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV i realitzat a Tarragona el dia 26 de
juny de 2007.
- Seminari Deu anys del Conveni d’Aarhus: accés a la informació, participació pública i accés a la
justícia en matèria de medi ambient, organitzat pel CEDAT i el Departament de Medi Ambient
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i dut a terme a Tarragona, a la Facultat de Ciències
Jurídiques de la URV, el dia 25 de juny de 2008.
- Jornades d’estudi L’Estatut i els governs locals en el model territorial de Catalunya, organitzades
pel Parlament de Catalunya i el Departament de Governació i Administracions Públiques, en
col·laboració amb la Càtedra Antoni Pedrol i Rius d’Estudis Jurídics Locals de la URV i dutes a
terme al Parlament de Catalunya, els dies 24 i 25 de novembre de 2008.

4.7. Col·laboracions institucionals
El grup compta amb el suport de nombroses institucions, sobretot del món de l’Administració pública
local, formalitzada a través de convenis. En general els convenis contenen clàusules de col·laboració en els
aspectes docents (beques, pràctiques...) i de col·laboració en la realització d’activitats de debat i divulgació
d’interès comú (tals com els seminaris al voltant del dret ambiental o del dret local). També es preveu la
realització d’activitats de transferència.
En aquest sentit, a tall d’exemple, l’Ajuntament de Vila-seca finança anualment la publicació de la millor memòria final del màster oficial en Dret Ambiental.

14

FOU 59 / Consell de Govern de 30 d’abril de 2009 / R+D+I
La relació és particularment estreta amb la Diputació de Tarragona i s’ha concretat en nombroses col·
laboracions. En particular, una de les línies de col·laboració és la implicació dels estudiants del màster en
Dret Ambiental en l’anàlisi de problemes d’interès per a aquesta corporació, mitjançant la Clínica Jurídica
Ambiental del CEDAT. En aquesta activitat, que ha obtingut un premi del Consell Social de la URV a la
innovació docent, hi participa també de manera habitual la Fiscalia de Tarragona, així com altres administracions i organitzacions no governamentals, com durant el present curs acadèmic la Fundación Nueva
Cultura del Agua o Enginyeria Sense Fronteres Catalunya.
La realció també és estreta amb els ajuntaments de Reus i Tarragona, com demostra la seva implicació
directa en el finançament de la Càtedra Antoni Pedrol Rius d’Estudis Jurídics Locals i el Centre de Dret Ambiental de Tarragona Alcalde Pere Lloret, respectivament.
Aquests dos ajuntaments i la Diputació de Tarragona tenen la condició d’EPO (ens promotor observador) en el projecte de recerca finançat pel Ministeri d’Educació relatiu al dret ambiental com a model per
a la transformació de l’actuació dels poders públics, i es treballa amb totes aquestes institucions en l’estudi
dels problemes que comporta el desplegament de la Llei 27/2006, reguladora dels drets d’accés a la informació, de participació i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient.
La col·laboració amb l’administració autonòmica és també important, especialment amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge. Actualment els projectes més significatius són la revista catalana de dret
ambiental i el desplegament de l’esmentada Llei 27/2006.
Finalment, i a partir del conveni de col·laboració existent amb la Subdelegació del Govern de l’Estat a
Tarragona, està en tramitació un conveni de col·laboració amb el Ministeri de Medi Ambient, i amb Medi
Marí i Rural, que pot comportar la implicació del Ministeri en el finançament de les activitats del CEDAT.
També és oportú destacar la celebració a Tarragona del VII Congreso Nacional de Derecho Ambiental,
que tindrà lloc el mes d’abril de 2009, fruit de la col·laboració del CEDAT amb l’Associació de Dret Ambiental Espanyol (ADAME).
Finalment, val a dir que la relació és també molt fluida amb el Col·legi d’Advocats de Tarragona, així
com amb alguns despatxos professionals vinculats al dret ambiental, com ara Delàs-Prat o Uría-Menéndez,
i més recentment, Menéndez y Asociados.
La relació amb les organitzacions no governamentals de defensa ambiental és també estable, en particular amb el GEPEC, DEPANA, Fundación Nueva Cultura del Agua y Fundación Ecología y Desarrollo.
Des de la perspectiva docent i de transferència es participa en la xarxa sobre formació jurídica clínica,
creada conjuntament amb les clíniques jurídiques de les universitats de Barcelona, València i Carlos III de
Madrid.
En l’àmbit internacional, la URV, per acord del Consell de Govern de desembre de 2008, ha acordat
afiliar-se a través del CEDAT a la IUCN Academy of Environmental Law, amb seu a Ottawa (Canadà), que
agrupa prop d’un centenar d’institucions universitàries que treballen en el camp del dret ambiental.
A més, es manté contacte amb les institucions següents:
- 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, EUA.
En aquest context, es vol establir relacions estables amb diferents centres similars al CEDAT d’arreu
del món. Estan en marxa els contactes amb les següents institucions llatinoamericanes: Instituto O Dereito
por um Planeta Verde, Sao Paulo, Brasil; Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, Florianópolis,
Brasil; Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil; Instituto por un Planeta Verde, Sao
Paulo, Brasil; Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional de México, Mèxic; Centro de
Investigación en Derecho Ambiental, Universidad de Chile, Xile; Pontificia Universidad Católica del Perú,
Lima, Perú, i Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Lima, Perú.

4.8. Altres dades rellevants a l’efecte de la visibilitat del Centre
• Obtenció per part del grup de recerca d’un projecte finançat en el marc d’una convocatòria
competitiva per a la millora de la qualitat docent en el màster oficial en Dret Ambiental. Es tracta
d’un ajut atorgat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de
Catalunya (Resolució de 14 de juliol de 2006), per a la realització del projecte “Clínica jurídica
ambiental” (referència 2006MQD00199), en el marc de la convocatòria d’ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent de les universitats catalanes per a l’any
2006 (MQD). El responsable va ser el Dr. Antoni Pigrau Solé.
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• Obtenció del Premi del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili a la Qualitat Docent (setena convocatòria, 2007), amb el projecte d’innovació docent “La clínica jurídica ambiental: una
experiència d’aplicació del mètode clínic en l’àmbit del dret ambiental”.
• Obtenció per part de dos membres del grup del Premi Extraordinari de Doctorat (2006-2008):
- Lucía Casado (Universitat Autònoma de Barcelona, 2007).
- Susana Borrás (Universitat Rovira i Virgili, 2007).
- A més, es poden destacar les següents dades relatives als CV d’alguns dels membres de l’equip:
Participació de membres del grup en consells de redacció de revistes:
• Dr. Mario Ruiz. Membre del consell assessor de la revista Anuario de Filosofía del Derecho (19992000). Secretari de la revista Anuario de Filosofía del Derecho des del volum XVIII (2001) fins a
l’actualitat. Membre del Consell Assessor de la revista Derechos y Libertades, Institut Bartolomé
de las Casas de la Universitat Carlos III de Madrid.
• Dr. Gonzalo Quintero. Membre del consell de redacció de l’Anuario de Derecho Penal. Membre
del Consell de Redacció de la revista L´Indice Penale’ (Itàlia). Codirector de la Revista de Derecho
y Proceso Penal (Aranzadi, Espanya). Membre del Consell de Redacció de la col·lecció Monografías Aranzadi-Thomson.
• Dr. Jaume Vernet. Secretari del consell de redacció de la Revista de Llengua i Dret, Escola d’Administració Pública de Catalunya.
• Dr. Antoni Pigrau. Membre del consell de redacció de la Revista Española de Derecho Internacional (2003-2007). Corresponsal a Espanya del Yearbook of International Humanitarian Law, TMC
Asser Instituut, La Haia, Països Baixos.
Altres càrrecs rellevants:
• Dr. Jaume Vernet. Membre del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya
• Dra. Blanca Lozano Cutanda. Acadèmica de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia
(27 de febrer de 2007)
• Dr. Josep Ramon Fuentes. President de la Secció de Tarragona del Jurat d’Expropiació de Catalunya
• Sra. Judith Gifreu i Font. Membre de la Secció de Barcelona del Jurat d’Expropiació de Catalunya
• Dr. Antoni Pigrau Solé. Membre de la Junta de Govern de l’Institut Català Internacional per la Pau,
per designació del Parlament de Catalunya (16 de juliol de 2008).
• Dra. Alba Nogueira López. Vocal del Consello do Servizo Galego de Promoción da Igualdade do
Home e da Muller (DOG 22 de maig de 2008).
• Dr. Gonzalo Quintero Olivares. Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, Gran Cruz de San
Raimundo de Peñafort, Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco. Coredactor de la Proposta d’avantprojecte de nou codi penal de 1983. Coredactor del Projecte de llei de reforma parcial i urgent del Codi penal de 25 de juny de 1983. Coredactor del Projecte de llei d’actualització
del Codi penal de 1988. Coredactor del Projecte de Codi penal de 1992. El 1983 formà part de
la Delegació Espanyola a la Conferència Europea de Ministres de Justícia. El 1985 va representar
Espanya a la Conferència de Hèlsinki de la Comissió de les Nacions Unides per a la Prevenció del
Delicte i el Tractament del Delinqüent. El 1994 es va integrar a la Comissió Redactora de l’Avantprojecte de Codi Penal de 1994. Des de 1984 és copresident (amb el prof. Lanzi, Universitat de
Milà) de l’Associació Italoespanyola de Política Criminal. En els anys 1989-1990 va ser vocal del
Consell General del Poder Judicial per elecció del Congrés de Diputats. El 1991 i 1992 va ser
director general del Servei Jurídic de l’Estat i membre del Consell d’Estat.

5. Pla estratègic del centre de recerca 2009-2011
Per formular un pla estratègic del CEDAT en el seu primer període d’activitat, s’ha fet una diagnosi de
la situació de partida d’acord amb la tècnica de l’anàlisi DAFO. A partir d’aquí, s’han formulat un seguit
d’accions dintre d’una orientació estratègica general.
El cronograma següent mostra el procés que s’ha seguit.

Aprovació pel Consell de Govern de la URV

Revisions i correccions pel Comité PE

Presentació del PE al GTR i al Vicerectorat

Aprovació interna del PE pels membres del CEDAT

Validació del PE final per part del Comité del PE

Elaboració de la versió final del PE (GT)

Revisió de la proposta per part del Comité del PE

Elaboració de la proposta per part del Comité del PE

Validació de l’esquema DAFO i determinació dels
objectius, estratègies i accions pel Comité del PE

Preparació d’un esquema DAFO per part d’un grup
de treball (GT)

Tramesa de respostes al qüestionari i tractament

Preparació i difusió d’un qüestionari per establir una
anàlisi DAFO

Creació GT

Proposta i aprovació del calendari elaboració PE i
creació del Comité del PE

FITA DEL PROCÉS

s3

s4

s2

oct-08

set-08

s1

s5

s6

s7

s8

nov-08
s9

s10

s11

s12

des-08
s13

s14

s15

s16

s17

gen-09
s18

s19

s20

s21

feb-09
s22

s23

s24

s25

s26

març-08
s27
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Compromís de treball en equip

Xarxa consolidada de col·laboradors externs

Interdisciplinarietat en l’àmbit del dret

Potencial de la clínica jurídica ambiental com a
centre d’atracció de clients

Capacitat de gestionar encàrrecs amb els recursos
disponibles

FORTALESES

Fons bibliogràfic i documental de referència en dret
ambiental

Orientació a la recerca aplicada

Nombre elevat de doctors

Implicació dels estudiants del MODA en l’activitat
de recerca

Capacitat d’organització d’activitats de difusió de la
recerca

Compromís de treball en equip

Notable volum de publicacions en el marc del
projectes de recerca

Participació d’investigadors de diverses universitats

Interdisciplinarietat en l’àmbit del dret

FORTALESES

MATRIU DAFO

Insuficient especialització del servei de gestió de la
recerca
TRANFERÈNCIA
DEBILITATS
AMENACES
Existència de centres i investigadors jurídics i no
Limitació de personal per fer front a la demanda
jurídics ben connectats amb els clients potencials
potencial
d’encàrrecs
Possible priorització de recursos per part dels clients
Manca de planificació, transparència i coordinació
potencials que afavoreixi altres sectors d’activitat
suficient en els processos de treball
diferents del medi ambient
Situació professional del personal poc favorable a la Poc lideratge estratègic en l’àmbit del medi ambient
tranferència
dels clients més pròxims i accessibles
Manca d’identitat corporativa que permeti accedir
Context de recessió econòmica que pot donar lloc a
al mercat amb facilitat i poca visibilitat en aquest
una retracció de la demanda d’encàrrecs
context
Existència d’altres línies de tranferència prioritàries
a la URV i situació de marginalitat en la planificació
estratègica de la FURV
Dèficit en la comunicacció i difusió de l’oferta /
manca d’impacte + A2
Manca de planificació

Manca d’investigadors/es a temps complet

Disponibilitat en el mercat de persones capacitades
per poder assumir part de la càrrega de tranferència

OPORTUNITATS
Xarxa de contactes construïda en el territori més
immediat, que genera una demanda constant
d’encàrrecs
Importància de la protecció del medi ambient en
l’agenda política i social que genera una demanda
potencial de serveis en aquest àmbit
Manca d’un projecte equivalent al Centre que sigui
competitiu en el mercat català

ANÀLISI EXTERNA
RECERCA
DEBILITATS
AMENACES
OPORTUNITATS
Existència d’una recerca potent en la matèria a
Inexistència d’un projecte equivalent a nivell de
Insuficient internacionalització de la recerca
nivell internacional
l’Estat espanyol
Llunyania en relació amb els centres rellevants per Sensibilització social i recursos disponibles en
Manca d’investigadors/es a temps complet
aquesta recerca
realació amb les qüestions ambientals
Existència de grups i centres de recerca potents en
Xarxa de contactes amb els agents economics i
Poca producció tesis doctorals
el teriitori immediat amb capacitat de capacitat de
socials construïda en el territori més immediat
captació de recursos
Actors externs pròxims favorables al reconeixement
Manca de personal especialitzat en la recerca de les
Insuficient coordinació i planificació de la recerca
i al suport al centre de recerca (Departament,
ciències socials
Facultat, Universitat)
Insuficiència de l’espai disponible pel conjunt
Manca de consideració com a àmbit prioritari de
Projectes en marxa que augmentaran la visibilitat
d’activitats de recerca
recerca en el Pla Estratègic de Recerca de la URV
del grup per part de l’entorn científic i social
Criteris perjudials de valoració d’impacte de les
Desequilibri en la producció científica membres del
Xarxa de contactes internacionals en procés de
publicacions en l’àmbit de dret per part de la
construcció
centre
Generalitat (Carhus)
Massa crítica insuficient per donar un salt qualitatiu
Visibilitat creixent en l’àmbit acadèmic espanyol
en la producció científica
Alta dedicació a la docència i gestió dels membres
del centre

ANÀLISI INTERNA
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Dependència de professionals externs en part de
l’oferta docent

Manca de flexibilitat en l’oferta per adaptar-se a
les necessitats potencials del mercat i per oferir
alternatives a l’ensenyament reglat

Poca disponibilitat de personal per coordinar i
dirigir la recerca dels alumnes

Poca predisposició a la mobilitat dels alumnes i del
professorat

Dèficit de formació del professorat en les
competències genèriques
Manca de menció de qualitat del Programa de
Doctorat

Projecte de proximitat i cohesió entre alumnes i
professors

Clínica jurídica ambientat, com a aposta per la
qualitat docent i la formació en competències

Capacitat d’assumir encàrrecs docents fora de
l’oferta pròpia

Professorat amb experiència, preparat i predisposat
al treball en equip

Bona adaptació al canvi de paradigma docent que
represernta el procés de Bolonya

FORTALESES
Capacitat d’organització, esperit d’equip i cohesió
del nucli central
Existència d’organització, esperit d’equip i cohesió
del nucli central
Capacitat de captar suport i recursos en
l’organització d’activitats i productes tan a nivell de
clients com d col·laboradors externs
Estructura organitzativa àgil
Adequació al Pla d’Igualtat de la URV

Bona connexió amb els actors rellevants més
próxims, la qual cosa permet generar oferta en
l’àmbit de les pràctiques i la clínica

Inseguretat del mercat professional en l’àmbit
jurídic i de les condicions acadèmiques d’accés a
les professions
Context professional pos acostumat a experiències
com la clínica jurídica ambiental i una legislació
processal que redueix les seves possibilitats

Forta competència per a la captació dels estudients
de postgrau

Manca de personal técnic suficient
Sobrecàrrega del personal disponible

Manca de protocolització de processos

Falta s’autonomia en la gestió econòmica

Potencialitat d’evolució futura cap a estructures més
complexes

OPORTUNITATS
Mercat potencial de productes i professionals que
poden servir per cobrir les necessitats organitzatives
Existència d’investigadors en l’especialitat en un
mercat laboral amb poca oferta comparable

Existència de recursos disponibles en l’àmbit de la
docència que permeten una aposta per la qualitat i
per la innovació
Procés de Bolonya com a canvi de paradigma
docent que permet dissenyar estratègies
innovadores per a la millora de la qualitat
Importància de la protecció del media ambient en
l’agenda política i social que genera una demanda
potencial de formació en aquest àmbit

Capacitat de penetració en el mercat de la
informació distribuïda via web

Existència de fòrums de difusió importants per
aquesta oferta (Congrés ADAME, etc.)

OPORTUNITATS
Inexistència d’una oferta acadèmica comparable,
en amplitud i especialització, amb reconeixement
oficial a nivell de Catalunya i molt poc
desenvolupada a nivell estatal

ANÀLISI EXTERNA

ORGANITZACIÓ
AMENACES
Poca oferta de recursos per millorar els dèficits
Manca d’espais apropiats d’equipament suficient
organitzatius
Poca experiència en la gestió d’organitzacions
Risc que la futura normativa de la URV sobre
autònomes
Centres de Recerca no s’adeqüi a les del Centre

Estratègia comercial indefinida i feble

Vinculació entre la formació i la recerca

DEBILITATS

No es cobreixen totes les places disponibles en el
màster

Programa oficial de màster i doctorat

Disponibilitat de beques i ajuts per als estudiants

DEBILITATS

FORMACIÓ
AMENACES

MATRIU DAFO

FORTALESES

ANÀLISI INTERNA
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De l’anàlisi DAFO, es deriva que el CEDAT es troba en una situació competitiva en el seu sector relativament forta, en el context de l’Estat espanyol, atesa la seva singularitat, la integració de les diferents
àrees de la seva activitat i les característiques i el volum del personal disponible. Aquesta situació, però,
es transforma en relativament feble si se la compara amb un context internacional, en què les fortaleses es
relativitzen en la mesura que poden trobar-se, de vegades en un molt major grau, en altres actors. D’altra
banda, les oportunitats que es plantegen són abundants, mentre que les amenaces són moderades, en la
mesura que no comprometen, avui per avui, l’existència del centre, tot i que incideixen en la seva capacitat
de creixement.
La situació plantejada permet considerar la possibilitat d’iniciar una estratègia de creixement, orientada
predominantment cap a les àrees on la competència és feble o inexistent, això és, fonamentalment l’Estat
espanyol i, a partir d’aquí, Amèrica llatina. Caldria, en aquest sentit, rendibilitzar les fortaleses del Centre
per aprofitar les oportunitats i minimitzar les amenaces, tot reconduint les febleses en la mesura del possible. Tot i que l’estratègia que es planteja és fonamentalment ofensiva (expansió i consolidació), cal establir
accions defensives i de reorientació per tal de consolidar i rendibilitzar l’escenari favorable que es detecta,
en la mesura que els resultats de l’expansió poden fer el centre més vulnerable, ja que tindrà un major
volum per defensar.
El programa estratègic dibuixa tot un ventall d’accions en el marc de l’assoliment i la consolidació
d’una posició de referència del CEDAT en l’àrea del dret ambiental en l’àrea de l’Estat espanyol i, a partir
d’aquí, en el món hispà. Es plantegen tot un seguit d’accions que estableixen les bases per aconseguir
aquest objectiu i determinar els canals, les aliances estratègiques i els recursos que han de servir per assolir
i consolidar l’objectiu.

VISIBILITAT

ÀREA
ESTRATÈGICA

LÍNIES

ACCIONS

1
1

2. Elaborar una imatge de marca des del punt de vista gràfic que es
projecti en tots els elements visuals relacionats amb el Centre
3. Definir i fer públics els serveis que s’ofereixen a la societat,
principalment en l’àmbit de la transferència i de la formació

2
1

1

5. Elaborar un protocol de comunicació i difondre’l entre els membres
del Centre perquè l’utilitzin en la seva activitat
6. Establir una estratègia clara de comunicació per fer conèixer el
Centre i els seus serveis i executar-la: disseny del web, presentacions
públiques, etc.
7. Utilitzar l’organització a Tarragona del VII Congreso Nacional
de Derecho Ambiental, els dies 22, 23 i 24 d’abril de 2009, en
col·laboració amb l’Associació de Dret Ambiental Espanyol (ADAME),
com a plataforma de presentació del CEDAT

7.1. Presentació del
CEDAT en el Congreso
Nacional de Derecho
Ambiental

6.1. Programa de marca i
identitat corporativa

5.1. Protocol de
comunicació

4.1 Programa de marca i
identitat corporativa

3.3.Finalització del
projecte de web del
CEDAT

3.2.Publicació
descriptiva del CEDAT

3.1.Memòria del CEDAT

2.1.Programa de marca i
identitat corporativa

1.1.Programa de marca i
identitat corporativa

INDICADORS DE
SEGUIMENT

1
1

2

8. Definir els actors externs de l’àmbit territorial més pròxim que han de
fer de valedors del projecte, tant proporcionant recursos com donant-li
suport públic
9. Fer-los atractiva la col·laboració amb el Centre i vincular la identitat
corporativa pròpia amb les seves necessitats, aspiracions i interessos
10. Dedicar esforços concrets de comunicació en aquest àmbit,
per exemple a través de reunions i trobades amb els actors externs
seleccionats, desvinculades, però, de projectes concrets i orientades cap
a l’oferta global

10.1. Programa d’accions
de presentació del
CEDAT

9.1. Programa de marca i
identitat corporativa

8.1. Document
d’aliances estratègiques

c) Fer entendre l’encaix del centre en les aspiracions dels actors externs que actuïn com a aliats en el creixement del centre

1

4. Projectar la identitat corporativa en totes les accions de comunicació
que es desenvolupin

b) Comunicar-se apropiadament amb l’entorn d’acord amb la pròpia identitat corporativa

1

PRIORITAT

1. Definir en un document la identitat corporativa del Centre, tot
determinant-ne la missió i l’estil

a) Definir una identitat conceptual

1. Definir, consolidar i comunicar una identitat corporativa

OBJECTIUS

PLA ESTRATÈGIC DEL CEDAT

20
FOU 59 / Consell de Govern de 30 d’abril de 2009 / R+D+I

RECERCA

ÀREA
ESTRATÈGICA

LÍNIES

ACCIONS

17. Buscar la implicació d’estudiants, col·laboradors externs i actors
rellevants en el projecte, tot explicant-lo i oferint-los tasques que puguin
realitzar

16. Buscar el finançament adequat i els recursos materials i humans per
tirar-la endavant

15. Completar el disseny de la Revista Catalana de Dret Ambiental

b) Impulsar la Revista Catalana de Dret Ambiental

14. Vincular tota la comunicació que es derivi del desenvolupament del
projecte a subratllar les potencialitats i les singularitats del grup

13. Maximitzar la producció de resultats en aquest àmbit i intentar
divulgar-los a través de mitjans d’impacte reconegut, tant en l’àmbit
científic, en aquest cas preferentment internacional, com social

12. Buscar les fonts de finançament apropiades per a aquest projecte,
fins i tot fora de les convocatòries ordinàries, tot i que caldria vincular
les sol·licituds presentades en aquestes convocatòries al projecte escollit

11. Definir una àrea de treball suficientment àmplia i ambiciosa,
però assumible, on es pugui desenvolupar una recerca prou singular i
destacada per aconseguir un grau de reconeixement màxim atenent el
nivell de recursos disponibles

a) Desenvolupar un projecte de recerca singular que faci de vaixell insígnia del Centre

2. Augmentar l’impacte i la coherència de la recerca, així com el volum de producció

OBJECTIUS

1

1

1

3

3

2

1

PRIORITAT

17.2. Programa de
difusió de la Revista
Catalana de Dret
Ambiental

17.1. Memòria de la
Revista Catalana de Dret
Ambiental

16.1. Conveni amb una
institució pública per
finançar l’edició de la
Revista Catalana de Dret
Ambiental

15.1. Memòria de la
Revista Catalana de Dret
Ambiental

14.1. Programa d’accions
comunicatives d’impacte

13.2. Programa d’accions
comunicatives d’impacte

13.1. 5 articles en
revistes indexades (1
internacional) vinculats
al projecte de recerca
estratègic

12.1. Convenis
de finançament
i participació en
convocatòries de
finançament de la
recerca

11.1. Programa estratègic
de recerca

INDICADORS DE
SEGUIMENT
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ÀREA
ESTRATÈGICA

OBJECTIUS

19. Publicar el primer número de la Revista Catalana de Dret Ambiental

18. Fer una campanya de difusió de la Revista Catalana de Dret
Ambiental

ACCIONS

2

1

PRIORITAT

2

22. Activar eines i espais virtuals que reforcin la identitat corporativa
dels membres físicament allunyats de la seu del Centre. Elaboració d’un
butlletí electrònic d’informació amb les activitats del centre i dels seus
membres

1

1

2

2

25. Potenciar les sinergies internes entre els membres del grup que
poden aportar individualment elements per a la penetració en les
publicacions prioritàries: singularitat de la recerca, coneixement de
llengües estrangeres, etc.
26. Optimitzar la rendició dels resultats de la recerca i multiplicar-ne
l’impacte
27. Estimular els treballs col·lectius, per potenciar internament i fer
visibles externament les fortaleses més significatives i singulars del grup
en l’àmbit de la recerca: la interdisciplinarietat i la capacitat de treball
en equip

1

24. Definir de manera clara els llocs on és prioritari publicar i, a partir
d’aquí, establir accions coordinades per fer-ho

23. Buscar els mecanismes per incentivar la productivitat cièntifica

d) Estimular la productivitat científica dels membres i redireccionar-la d’acord amb els criteris dels índexs de visibilitat

1

1

21. Organitzar trobades regulars, seguint el model del workshop que ja
s’ha utilitzat fins al moment sobre temes tan transversals i actuals com
sigui possible

20. Vincular-los a la Revista Catalana de Dret Ambiental

(c) Millorar i intensificar les relacions amb els especialistes en dret ambiental d’altres universitats vinculats al Ccentre

LÍNIES

27.1. 4 publicacions
col·lectives

26.1. 7 articles en
revistes d’impacte

25.1. Programa estratègic
de recerca

24.1. Programa estratègic
de recerca

23.1. Programa estratègic
de recerca

22.1. Elaboració d’un
newsletter del CEDAT

21.1. Workshop o
jornada de treball

20.2. Programa de
difusió de la Revista
Catalana de Dret
Ambiental

20.1. Memòria de la
Revista Catalana de Dret
Ambiental

19.1. Primer número de
la Revista Catalana de
Dret Ambiental

18.1. Programa de
difusió de la Revista
Catalana de Dret
Ambiental

INDICADORS DE
SEGUIMENT
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ÀREA
ESTRATÈGICA

OBJECTIUS
28. Mantenir el volum de publicacions i augmentar-ne l’impacte

ACCIONS

1

32. Estimular la producció de tesis doctorals per part dels titulats del
màster

37. Invertir recursos en la captació d´investigadors pre i postdoctorals
a temps complet, ni que sigui vinculats a projectes concrets, per
augmentar la productivitat científica del Centre

2

2

36. Organitzar seminaris regulars que permetin posar en comú els
resultats de la recerca de cadascú, coordinar-la i generar un esperit
d’emulació positiva que estimuli la productivitat

i) Ampliar els recursos humans disponibles en l’àmbit de la recerca

1

3

35. Augmentar el grau de treball cooperatiu en el desenvolupament dels
projectes de recerca

g) Estimular l’esperit d’equip existent

34. Singularitzar-lo espacialment en la biblioteca i vincular-lo a cubicles
per a la recerca

33. Mantenir un creixement significatiu des del punt de vista del volum
i ampli des del punt de vista del contingut

1

1

31. Vincular les memòries i els treballs de recerca amb l’activitat de
recerca real del grup, ajustar les preferències dels estudiants a les
necessitats del centre

f) Establir una política d’excel·lència pel que fa al fons bibliogràfic

1

2

3

PRIORITAT

30. Definir clarament la publicació en el marc dels Quaderns de
Dret Ambiental com un premi al millor treball de recerca o memòria
que es presenta cada any, amb el corresponent jurat, la corresponent
comunicació pública i la publicació del treball guardonat en darrer
terme

29. Vincular els estudiants del màster a la Revista Catalana de Dret
Ambiental

e) Potenciar la visibilitat de la recerca dels estudiants del màster i del doctorat

LÍNIES

37.1. 1 investigador a
temps complet

36.2. 3 seminaris durant
l’any

35.1. Programa estratègic
de recerca

34.1. Espai a la
Biblioteca del Ccmpus
Centre del fons
bibliogràfic del CEDAT

33.1. Adquisició de 150
llibres

32.1. 2 tesis doctorals

31.1. Programa estratègic
de recerca

30.2. Concessió primer
premi

30.1. Bases del premi al
millor treball de recerca
o memòria del màster

29.1. 2 treballs de
recerca d’estudiants del
màster publicats a la
Revista Catalana de Dret
Ambiental

26.1. 10 articles en
revistes d’impacte

INDICADORS DE
SEGUIMENT
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TRANSFERÈNCIA

ÀREA
ESTRATÈGICA
38. Buscar mecanismes imaginatius que permetin la col·laboració
de personal extern en la tasca de recerca, tot compensant-los
adequadament

ACCIONS

47. Determinar un membre del Centre que actuï com a interlocutor
clar per als actors externs a l’hora d’informar-se sobre els serveis oferts
pel Centre, que alhora tingui iniciativa per detectar i captar clients
potencials

2

2

46. Definir uns estàndards de qualitat vinculats a la identitat corporativa
del Centre i assumir només aquells projectes que es vinculen clarament
amb el dret ambiental

b) Establir una organització clara en l’àmbit de la transferència

1

2

3

1

2

3

1

1

PRIORITAT

45. Prioritzar els projectes en l’àmbit de la transferència que poden
oferir resultats visibles en l’àmbit de la recerca i que tinguin continguts
que lliguin amb la recerca realitzada pel Centre

a) Vincular plenament la transferència en què participen els membres del Centre a l’activitat de recerca

44. Promoure la reelaboració dels índexs de visibilitat de la producció
científica a Catalunya en l’àmbit del dret

43. Promoure la consideració del dret i la política ambiental com a àrea
de recerca estratègica per a la URV

42. Dissenyar accions que permetin subratllar la importància de
la recerca en aquest àmbit i les fortaleses del grup en l’entorn més
immediat

k) Promoure la millora de la percepció externa de l’activitat de recerca del Centre

41. Organització d’activitats d’impacte internacional

40. Participar en projectes internacionals

39. Continuar la construcció d’una xarxa de contactes internacional i
orientar-la cap als actors més rellevants, particularment en els àmbits
europeu i llatinoamericà

j) Convertir-se en el partner espanyol de referència en aquest àmbit a nivell internacional

LÍNIES

3. Racionalitzar l’activitat de transferència

OBJECTIUS

47.1. Nomenar un
responsable de la
transferència

46.1. Protocol de
transferència

45.1. Programa estratègic
de recerca

44.1. Proposta de
modificació del catàleg
CARHUS en l’àmbit de
les ciències socials

43.1. Proposta per a
la modificació del Pla
Estratègic de Recerca de
la URV

42.1. Programa d’accions
de presentació del
CEDAT

41.1. Jornada de treball
d’impacte internacional

40.1. 1 projecte
internacional

39.1. 2 convenis de
col·laboració

38.1. Programa estratègic
de recerca

INDICADORS DE
SEGUIMENT

24
FOU 59 / Consell de Govern de 30 d’abril de 2009 / R+D+I

FORMACIÓ

ÀREA
ESTRATÈGICA
48. Redistribuir la càrrega de feina en matèria de transferència de
manera transparent

ACCIONS

56. Assignar-los el gruix de la transferència que no estigui clarament
vinculada a la recerca

55. Ampliar el nombre de col·laboradors externs

54. Elaborar una llista de col·laboradors externs, que es pot divulgar a
través del web

e) Potenciar la figura dels col·laboradors externs

53. Descriure clarament els serveis que pot oferir la clínica diferenciant
clarament els que s’ofereixen pro bono

52. Fer visible la clínica com a prestadora de serveis de transferència
des del punt de vista de l’arquitectura de la comunicació del Centre
(particularment el web)

d) Vincular la clínica jurídica ambiental a l’oferta de transferència

51. Estimular-los a plantejar projectes significatius i vinculats a la
recerca estratègica

50. Proporcionar-los un tracte preferent

49. Determinar quins actors externs tenen la categoria de clients
preferents, els quals haurien de ser, alhora, els aliats definits en l’àmbit
de la identitat corporativa

c) Gestionar una cartera de clients preferents

LÍNIES

1
2

2

58 Millorar el coneixement del màster en el conjunt de la Universitat
Rovira i Virgili a través d’accions específiques en altres centres
59. Dissenyar una estratègia de comunicació apropiada al mercat català
i del conjunt d’Espanya per fer conèixer el producte entre el públic
potencialment interessat, tot destacant la singularitat i la qualitat del
programa

3

3

2

2

1

1

1

1

2

PRIORITAT

57. Dissenyar i posar en pràctica accions destinades a fidelitzar
l’alumnat del grau en Dret i aprofitar el pla d’acció tutorial per orientar
un nombre rellevant d’alumnes cap al perfil de dret ambiental

a) Completar les places ofertes en el màster

4. Desplegar completament i consolidar els estudis en dret ambiental

OBJECTIUS

59.1. Programa d’accions
per divulgar el màster (2)

58.1. Programa d’accions
per divulgar el màster (2)

57.1. Programa d’accions
per divulgar el màster

56.1. Accions definides
en el futur protocol de
transferència

55.1. Nova llista
(ampliada) de
col·laboradors externs

54.1. Llista
col·laboradors externs

53.1. Protocol de
definició i funcionament
de la Clínica

52.1. Finalització del
projecte de web del
CEDAT

51.1. Document
d’aliances estratègiques

50.1. Document
d’aliances estratègiques

49.1. Document
d’aliances estratègiques

48.1. Protocol de
transferència

INDICADORS DE
SEGUIMENT
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ÀREA
ESTRATÈGICA

OBJECTIUS

61. Augmentar la presència en el mercat internacional, tot traient un
major rendiment dels contactes en aquest àmbit

60. Augmentar la col·laboració amb institucions i empreses per captar
un sector del públic professional

ACCIONS

1
3

1

63. Cercar formes de finançament que permetin la realització de les
tesis doctorals en el Centre
64. Integrar els estudiants de doctorat en l’activitat del Centre, de
manera que això els situï en una situació avantatjosa per al seu futur
professional una vegada llegida la tesi

65. Obrir als estudiants, preferentment als de doctorat, els seminaris
regulars realitzats en l’àmbit de la recerca, així com promoure la seva
participació en totes les activitats que organitzi el Centre

65.1. Accions de
divulgació

64.2. 3 projectes de
recerca o transferència
on treballin estudiants
del màster

64.1. 3 becaris
predoctorals

63.1. Programa estratègic
de recerca

62.1. Programa estratègic
de recerca

61.1. + 50% d’estudiants
internacionals al Master

60.1. 3 convenis de
col·laboració amb
institucions en l’àmbit de
la formació

INDICADORS DE
SEGUIMENT

3

1

67. Fomentar la mobilitat, facilitant més informació sobre les
convocatòries existents i vinculant-la amb la xarxa de contactes
internacionals en construcció
68. Dissenyar i executar un programa de formació pedagògica del
professorat en relació amb l’ensenyament per competències i la seva
avaluació

3

66. Vincular cada assignatura a un professor/a responsable que
n’assumeixi tant la gestió com el disseny del programa, encara que
s’externalitzi una part de la docència real, encarregada a experts externs
per motius estrictament de qualitat

68.1. Programa de
formació pedagòica
del professorat en
la formació per
competències

67.1. Accions de
divulgació

66.1. Revisió de les guies
docents del màster

c) Millorar la planificació docent i la seva execució en el màster per convertir-lo en un model d’excel·lència acadèmica en els estudis de
postgrau

1

2

2

PRIORITAT

62. Planificar els treballs de recerca, les memòries de final de màster i
les tesis doctorals, així com les pràctiques i la clínica de la manera més
coherent possible amb la recerca i la transferència realitzades en el
Centre

b) Vincular l’activitat dels estudiants de doctorat a la recerca i la transferència realitzades en el Centre

LÍNIES
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ORGANITZACIÓ

ÀREA
ESTRATÈGICA
69. Protocolitzar tots els aspectes del funcionament del programa de
màster/doctorat de cara a les acreditacions de qualitat (particularment
en l’àmbit de l’acollida, la tutoria acadèmica durant el màster i la
direcció de la recerca)

ACCIONS

3

72. Permetre l’accés a aquesta oferta específica als estudiants del màster
mitjançant l’assignatura Seminaris

72.1. Incloure el curs
en les activitats de
l’assignatura Seminaris

71.1. 1 curs específic de
formació continuada per
a professionals

70.1. Accions de
divulgació

69.1. Protocol del màster

INDICADORS DE
SEGUIMENT

2

75. Ampliar l’estructura organitzativa i reestructurar-la en tres grans
àrees: gestió del màster/doctorat, gestió de la recerca i gestió de la
transferència. A més, s’han de constituir àrees de gestió singulars en
àmbits d’acció estratègics: clínica, revista i fons bibliogràfic

2

3

77. Maximitzar el finançament, tot subratllant la singularitat i la
importància del Centre entre els actors més pròxims i que puguin ser
sensibles a les seves potencialitats
78. Disseny d’una aplicació informàtica per a la gestió integral del
Centre

3

76. Incrementar i millorar l’espai físic disponible per al funcionament
del Centre per facilitar tant el seu treball com la seva visibilitat física

b) Augmentar la dotació de recursos materials

3

2

74. Activar una direcció executiva del centre, diferent de la direcció
científica, com a tasca a temps complet, desvinculada de la tasca
docent i la tasca investigadora

73. Distribuir tasques i responsabilitats clares entre els membres del
Centre

78.1. Aplicació per a
la gestió del web del
CEDAT

77.1. Accions definides
en el futur document
d’aliances estratègiques

76.1. Nova seu CEDAT

75.1. Nomenament
de responsables
d’àrea d’acord amb el
Reglament intern

74.1. Activar perfil
direcció executiva del
CEDAT

73.1. Nomenament
de responsables
d’àrea d’acord amb el
Reglament intern

a) Especialitzar els membres del Centre en l’àmbit de la recerca, la gestió i la docència, tot fent transparents les seves tasques de cara a eliminar
desequilibris i maximitzar les potencialitats de cadascú

3

1

1

PRIORITAT

71. Dissenyar i oferir seminaris o cursos específics sobre matèries
d’actualitat

70. Obrir els seminaris de recerca al món professional i a les institucions

d) Oferir una formació orientada cap al mercat professional més flexible i específica que el màster

LÍNIES

5. Ajustar l’organització a les necessitats del centre

OBJECTIUS
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6. Estudi d’impacte del centre de recerca a la URV
La totalitat dels investigadors de la URV que es vinculen al CEDAT pertanyen al Departament de Dret
Públic i a un dels dos grups de recerca del Departament de Dret Públic, el grup Territori, Ciutadania i Sostenibilitat. Però no hi una coincidència absoluta entre CEDAT i grup de recerca perquè, d’una banda, les
línies de treball del grup de recerca inclouen el dret ambiental però també altres àmbits, com la immigració
o el dret local, i per tant hi ha investigadors que participen en les diverses línies i altres investigadors que
no es vinculen al Centre, i, de l’altra, hi ha diversos investigadors externs a la URV que no pertanyen encara
al grup de recerca esmentat.
D’altra banda, el CEDAT és fruit d’un acord de creació amb participació externa de manera similar a
com ha succeït amb les càtedres universitat-empresa, encara que amb un plantejament més ambiciós que
vol superar el nivell d’activitat associat a les càtedres.
En aquest context, els beneficis esperats del reconeixement del CEDAT com a estructura de recerca de
la URV són els següents:
• Dotar d'un millor suport estructural i, per tant, contribuir a la potenciació de l’activitat investigadora dels professors del Departament de Dret Públic de la URV que pertanyen a diverses àrees
de coneixement i que treballen en l'àmbit del dret ambiental.
• Millorar la visibilitat interna i externa de l’activitat de recerca del CEDAT, que haurà de comportar noves oportunitats de projectes i contractes i una millor integració en els projectes i estructures de la URV que afecten el sector ambiental.
• Incrementar el nombre de tesis doctorals amb visibilitat internacional.
• Afavorir la continuïtat del procés d’atracció d'investigadors de fora de la URV a col·laborar amb
les activitats de recerca en dret ambiental de la URV.
• Mantenir i millorar l’activitat de recerca aplicada i de transferència de coneixements, dirigida
a l’anàlisi de problemes ambientals, en particular els que són d’interès per a l’Administració
pública i el govern local.
El CEDAT descansa, en definitiva, en un grup humà prou consolidat, que compta amb un marc coherent
de docència i investigació per desenvolupar-se. La seva activitat encaixa perfectament en els eixos estratègics d’activitat de la docència i de la recerca, tant de la Facultat de Ciències Jurídiques com de la mateixa
Universitat, i té el potencial que li atorga el seu caràcter transversal en l’àmbit del Dret i la seva proximitat
amb altres investigadors que des de l’economia, la geografia, la química, la medicina o l’enginyeria química treballen a la URV en l’àmbit ambiental, amb els quals es manté una col·laboració creixent.
D’aquesta manera, el CEDAT podria ser el component jurídic de qualsevol estructura transversal que la
URV pugui decidir crear en el futur, centrada en la protecció del medi ambient.

7. Participació en estudis de postgrau i cursos d’especialització
El CEDAT col·laborarà en la direcció acadèmica i la impartició dels estudis oficials del màster de Dret
Ambiental, integrat en el POP de Dret, coordinat actualment per la Dra. Susana Borràs Pentinat.
El màster s’imparteix com a màster oficial des del curs 2006-07, però el seu antecessor, el títol propi de
graduat superior en Dret Ambiental, es va començar a impartir el curs 2002-03.
El màster té dos itineraris: un de professionalitzador i un altre de recerca, que dóna accés al programa
de doctorat.
A més, és intenció del Centre mantenir una oferta complementària de formació permanent en l’àmbit
del dret ambiental, mitjançant activitats de formació i divulgació i, si és el cas, l’oferta de títols propis de la
URV a través de la Fundació URV.
D’altra banda els investigadors vinculats al CEDAT pertanyents a la URV participen en altres activitats
de postgrau com a docents (entre altres, en el màster oficial Migracions i Mediació Social de la URV i en
el programa de doctorat interuniversitari Empresa i Sistema Penal, de la UV, UAL, UJI, URV, UAB, UdG,
UdL, UOC i UIB).
Hi participen com a coordinadors o directors:
Dr. Antoni Pigrau Solé, director acadèmic del programa d’especialista en Cooperació Internacional,
URV, des del curs 2000-01 (1a ed.). Actualment curs 2008-09 (9a ed.).
Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó i Dra. Judith Gifreu Font, directors del mestratge en Gestió i Dret Local
2008-10, organitzat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, el Departament de Governació,
la UAB, la URV, la UdG, la UB, la UPF, la Diputació de Girona, la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament
d’Amposta il’ Ajuntament de Tortosa. Tres edicions des del 2004 (s’imparteix a Barcelona, Girona, Tarragona i Terres de l’Ebre).
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Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó, Dra. Judith Gifreu Font i Sra. Neus Arqués, directors del la diplomatura
de postgrau Gestió Gerencial Local. Funció Directiva, 2008-2009 (3a edició), organitzat per l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques, la Fundació URV, la URV i la UAB. S’imparteix a Barcelona.
Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó i Dra. Judith Gifreu Font, coordinadors docents del programa d’especialista universitari – diplomatura de postgrau en Contractació i Gestió de Serveis Públics a les Administracions
Locals, 2008-09 (1a ed.), organitzat per la Diputació de Tarragona, la FURV, la URV i la UAB, amb el suport
d’ACMC i CSITAL. S’imparteix a Tarragona.

8. Memoria econòmica del centre de recerca
8.1. Locals i equipaments disponibles per a les activitats del CEDAT
El CEDAT com a tal només disposa del despatx 19 bis, a la segona planta de l’edifici del deganat i departaments de la Facultat de Ciències Jurídiques. Aquest espai és manifestament insuficient. Actualment és
compartit per tres persones (tècnics de suport) i a primers de març s’espera la incorporació d’un estudiant
Erasmus del programa de pràctiques. D’altra banda, no es disposa de cap altre espai de suport als estudiants
de doctorat ni als equips de treball de la Clínica Jurídica Ambiental.
En la docència s’utilitza normalment l’aula seminari 3, equipada amb retroprojector, ordinador portàtil
i projector de video. És possible també, en sessions programades, l’accés a l’aula d’informàtica de docència
de la Facultat. És encara aviat per avaluar l’impacte de l’arribada de la Facultat de Lletres i l’Escola d’Infermeria pel que fa a la disponibilitat d’aquests espais que ara formaran part de l’aulari comú.
Es disposa d’un pàgina web del CEDAT: http://www.cedat.cat, que està en procés de construcció.
És important fer constar que la Facultat de Ciències Jurídiques, des de la seva creació, ha fet un esforç
per construir una secció de dret ambiental a la biblioteca, element de suport documental de primera importància tant en el seguiment dels estudis de dret ambiental com en el de base per a la recerca. Aquest fons
s’haurà d’anar mantenint i ampliant, en la mesura de les possibilitats.
Entre els anys 1993 i 2008, la Facultat ha adquirit documents en matèria de medi ambient per un import
total de 65.281,28 € a través del pressupost ordinari, diversos projectes de recerca, d’un ajut de la CIRIT
(1994) i de quatre ajuts específics: PIR (2003), PEIR (2004), PEIR (2005) i PEIR (2007). Això inclou un fons de
1.700 volums aproximadament i 28 publicacions periòdiques en paper, a més de diverses bases de dades.
D’altra banda, a través del CBUC es té accés a 90 publicacions electròniques de dret ambiental i diverses
bases de dades especialitzades.

8.2. Captació de recursos econòmics durant el període 2003-2007
Les taules adjuntes mostren els recursos obtinguts pels investigadors de la URV, promotors de l’estructura de recerca, en el periode 2003-2007, una part del quals encara romanen vigents. Per les raons ja indicades, aquestes dades no fan referència exclusivament a l’àmbit del dret ambiental. El reconeixement del
CEDAT com a estructura de recerca hauria de permetre el manteniment i, de manera eventual, l’increment
dels recursos obtinguts en aquest àmbit.

RECERCA
2006

Internacional

2007

N. proj.

Import (€)

1

3.600

Estat
Catalunya

2008

N. proj.

Import(€)

N. proj.

Import (€)

4

132.450

1

10.890,00

1

15.000

1

11.600,00

2

15.000

1

19.870

1

12.849,00

38.470

3

35.339,00

Camp de Tarragona
Programes URV
TOTAL

4

4

147.450.00

30

FOU 59 / Consell de Govern de 30 d’abril de 2009 / R+D+I

TRANSFERÈNCIA
2006

2007

2008

N. proj.

Import (€)

N. proj.

Import(€)

N. roj.

Import (€)

1

6.240,00

2

63.000

1

15.000,00

Camp de Tarragona

4

27.322

6

66.494

3

14.634,00

TOTAL

5

33.562

8

129.494

4

29.634,00

Internacional
Estat
Catalunya

FORMACIÓ PERMANENT FURV
2006

Dret local i urbanístic
Dret ambiental

2007

2008

N. proj.

Import (€)

N. proj.

Import( €)

N. proj.

Import( €)

7

127.272,00

6

168.817,50

4

118.000,00

--------

----------

-----------

-----------

---------

---------

Immigració

1

14.000,00

1

16.000,00

--------

---------

TOTAL

8

141.272,00

7

184.817,50

4

118.000,00

A això cal afegir el compromís de finançament per tres anys vinculat al conveni de creació del CEDAT:
2007

2008

2009

Import (€)

Import (€)

Import (€)

Import (€)

URV

10.000

10.000

10.000

30.000

Ajuntament
de Tarragona

18.000

18.000

18.000

54.000

EMATSA

15.000

15.000

15.000

45.000

EMT

15.000

15.000

15.000

45.000

TOTAL

58.000

58.000

58.000

174.000,-

I també, en relació amb el dret local, el de la Càtedra Antoni Pedrol i Rius d’Estudis Jurídics Locals, fruit
d’un conveni entre la URV, l’Ajuntament de Reus i la Fundació Cultural de Reus Pedrol Rius:
2007

2008

2009

Import (€)

Import (€)

Import (€)

Import (€)

URV

10.000

10.000

10.000

30.000

Ajuntament de Reus

15.000

15.000

15.000

45.000

Fundació Cultural
de Reus Pedrol Rius

20.000

20.000

20.000

60.000

TOTAL

45.000

45.000

45.000

8.3. Estimació econòmica de despeses i d’ingressos i proposta de finançament
• Es pot preveure que el CEDAT, a banda dels diners compromesos en el conveni de creació,
continuarà mantenint un cert nombre d’ingressos de carácter finalista derivats de les activitats de
formació, recerca i transferència. Aquests ingressos es destinaran a les activitats corresponents.
• Tal com s’explica en el pla estratègic, la clau de la capacitat de creixement de l’activitat del
Centre rau en el reforçament de l’estructura, que en la seva configuració actual no permet
aquest creixement.
• El personal d’administració i serveis del Departament de Dret Públic ja no pot fer-se càrrec del
conjunt de l’activitat generada en el Departament, la qual cosa s’ha agreujat amb la posada en
funcionament del CEDAT (i de la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals).
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• El personal tècnic de suport a la recerca actualment existent (grup III) fa funcions essencialment
de suport administratiu a la gestió de la recerca, però el potencial creixement en l’activitat
científica del CEDAT requereix l’increment de la capacitat de gestió i coordinació de la recerca
i la transferència del Centre. Per això es considera del tot necessària la incorporació futura d’un
tècnic del grup I, capaç de participar directament en el disseny i la gestió de les activitats de
recerca i transferència, cosa que es preveu per a l’any 2010.
• Durant els anys 2008 i 2009 és imprescindible fer una inversió significativa en la definició de la
imatge corporativa del Centre i les corresponents normes d’ús, així com el seu desplegament, la
qual cosa afecta diversos components de comunicació: material escrit, audiovisual, pàgina web
i presència en espais especialitzats, com la Setmana de la Ciència.
• Igualment, és necessari definir les aplicacions informàtiques que s’utilitzaran en la gestió del
Centre, incloent-hi, si escau, el disseny de components a mida.
• Finalment, entre les activitats de caràcter permanent que comportaran un despesa anual hi ha
les següents:
- Finançament d’estades breus d’investigadors visitants que permetin consolidar i ampliar la xarxa
de membres i col·laboradors externs del Centre.
- Organització de seminaris científics i conferències amb especialistes externs al Centre.
- Creació gradual de beques predoctorals del Centre.
- Actualització del fons bibliogràfic.
- Manteniment i renovació d’equipament informàtic.
- Col·laboració en les despeses del projecte de revista científica periòdica en format electrònic.
- Obertura d’una línia de publicacions del Centre.
- Afiliació a organismes internacionals.
- Despeses derivades de les reunions del Consell Assessor.
La proposta de Centre que aquí es formula preveu un pressupost per al periode 2009-2011 que se situa
a prop dels 150.000 euros anuals, dels quals 58.000 euros procedirien de les actuals aportacions fundacionals del Centre. Per tant, el finançament addicional sol·licitat és de 90.000 euros anuals.

9. Organigrama de l’estructura científica del centre de recerca
• D'acord amb el conveni de creació, l'estructura del Centre preveu les figures del director/a i del
coordinador/a, i l'existència d'una Comissió de Seguiment i d'un Comitè Assessor.
• El director/a del CEDAT és nomenat de comú acord per les parts en el conveni, entre professors
juristes del Departament de Dret Públic de la URV. Amb data 1 de desembre de 2007 el rector
de la URV va designar el Dr. Antoni Pigrau Solé com a director del Centre.
• Es preveu la possibilitat d’un coordinador/a del CEDAT, designat pel director/a del CEDAT.
• La Comissió de Seguiment estarà formada per vuit persones: quatre en representació de la URV
i quatre més en representació de les altres parts en el conveni.
• El Comitè Assessor estarà format per experts reconeguts en l’àmbit jurídic i ambiental, proposats
pel director/a, d’acord amb les parts. En la mesura que sigui necessari, els detalls de les normes
de funcionament es recolliran en un reglament intern del CEDAT.
• El CEDAT té una estructura científica senzilla d'acord amb la seva dimensió, perquè els investigadors de la URV tenen ja una llarga trajectòria de treball en comú, en el si d'un mateix grup de
recerca. Els investigadors externs a la URV han participat i participen en projectes i altres activitat del grup. Es proposa la creació d’un consell de direcció del CEDAT, on s’inclogui el director/
i el coordinador/a. Un tècnic farà les funcions de secretari. Les seves funcions seran de suport i
d’assistència al director/a del CEDAT.
• D'altra banda, les activitats del CEDAT no requereixen l'ús d'equipaments del Servei de Recursos Científics del URV. Sí que necessiten, en canvi, la cooperació de la FURV en tot allò que és
de la seva competència.
• Des del punt de vista científic, el director/a comptarà amb el suport i l'orientació del Consell
Assessor abans esmentat.

10. Projecte de reglament intern del Centre de Recerca
Projecte de reglament del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona alcalde Pere Lloret, de la
Universitat Rovira I Virgili

Preàmbul
El Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) és un projecte que implica l’Ajuntament de
Tarragona, l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (EMATSA), l’Empresa Municipal de Transports
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de Tarragona (EMT) i la Universitat Rovira i Virgili (URV). El 23 de maig de 2007 es va signar el Conveni de
creació d’un centre que té com a finalitats l’organització d’activitats de formació, de recerca, de transferència de coneixements i de sensibilització i creació d’opinió en el camp del dret ambiental. El Centre, que
s’integra en l’estructura de la Universitat Rovira i Virgili, duu el nom d’Alcalde Pere Lloret, com a reconegut
jurista i alcalde tarragoní que fou, a fi de reconèixer la seva defensa dels principis democràtics i dels valors
humans en el govern de la ciutat de Tarragona. Els objectius del CEDAT són la generació i la socialització
del coneixement en l’àmbit del dret ambiental.
Per això, i a proposta dels investigadors implicats, el Consell de Govern en sessió de juliol de 2008
va aprovar iniciar el procés de constitució del CEDAT com a centre de recerca de la URV. Aquest procés
culmina amb l‘aprovació del Pla estratègic i el Reglament del CEDAT, formalitzats en el Consell de Govern,
en sessió de xxx de 2009.
L’article 127.1 de l’Estatut de la URV disposa que “La Universitat pot crear, en els àmbits que consideri
apropiats, altres centres dedicats a la investigació, sens perjudici dels instituts universitaris de recerca.” I
l’apartat 2 del mateix article diu que “Aquests centres poden ser: a) Propis de la Universitat Rovira i Virgili.
b) Compartits, amb la participació d’una universitat o més d’una, soles o amb altres entitats públiques o
privades, mitjançant un conveni o altres formes de cooperació. c) Vinculats a la Universitat Rovira i Virgili,
mitjançant un conveni, quan la titularitat és d’una altra entitat pública o privada, incloses les empreses de
base científica, tecnològica o artística que hagin sorgit de l’activitat universitària.” En aquest marc, el CEDAT és un centre compartit entre la URV i altres entitats, creat mitjançant un conveni, a l’empara de l’article
127 de l’Estatut de la URV, en la modalitat prevista en l’apartat 2.b. El CEDAT té doncs el reconeixement
com a centre de recerca de la Universitat Rovira i Virgili.
Des del punt de vista de l’estructura administrativa, el CEDAT queda sota el paraigua del Departament
de Dret Públic.
D’acord amb les normes aplicables, els instituts i centres de recerca de la URV han de dotar-se d’un
reglament de funcionament intern.

Capítol I. Disposicions generals
Article 1 - Denominació i règim jurídic
1.

2.

El Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona Alcalde Pere Lloret (CEDAT) és una estructura
de recerca de la URV d’acord amb allò que preveu l’article 127.2.b de l’Estatut de la Universitat
Rovira i Virgili. Es configura com un centre virtual que no modifica l’adscripció del personal docent i investigador o el personal d’administració i serveis als departaments.
El CEDAT es regeix:
a) Per la legislació vigent que sigui d’aplicació.
b) Per l’Estatut de la URV.
c) Per la normativa de la URV reguladora dels centres de recerca i altres normatives de desenvolupament adoptades o que adoptin els òrgans competents de la URV que els puguin afectar.
d) Per les disposicions d’aquest reglament intern i altres normes que es desenvolupin, sempre que
no envaeixin l’àmbit competencial d’un altre òrgan o administració.

Article 2 - Objectius i activitats
1.
2.

L’objectiu del CEDAT és la generació i la socialització del coneixement en l’àmbit del dret ambiental, sobre la base del compromís pel desenvolupament sostenible.
Per a l’assoliment d’aquest objectiu i en exercici de les funcions que li són pròpies, el CEDAT realitzarà les activitats següents:
a) Desenvolupar projectes de recerca i difondre els seus resultats mitjançant l’edició i la participació
en publicacions i l’organització i la participació en congressos, col·loquis i seminaris científics.
b) Participar en l’organització i impartir estudis de postgrau, doctorat i altres cursos d’especialització i d’actualització professional en l’àmbit de les seves competències, d’acord amb la normativa vigent.
c) Dur a terme treballs científics i tècnics i canalitzar la transferència dels resultats a persones
físiques i entitats públiques o privades en el marc de la legislació vigent, amb especial atenció
a les qüestions d’interès per a la ciutat de Tarragona i el Camp de Tarragona.
d) Desenvolupar activitats de divulgació científica i de prestació de serveis pro bono en l’àmbit del
dret ambiental, mitjançant la formació, l’elaboració d’estudis o l’assessorament

Article 3 – Composició i recursos
1.

El CEDAT podrà comptar amb els recursos humans, materials i de gestió assignats pels departaments als grups de recerca que l’integren, així com investigadors externs quan col·laborin activament en les activitats del CEDAT.
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2.
3.
4.

5.

6.
7.

En el moment de constitució del CEDAT, s’hi integren les persones que es relacionen en la disposició addicional.
La vinculació de nous membres al Centre, a proposta del director/a, ha de ser acordada pel Consell
de Direcció.
En el cas dels investigadors, per poder ser membre del Centre un investigador/a ha d’acreditar, en
els darrers cinc anys, una producció equivalent a la que atorga la qualificació d’investigador actiu
a la URV.
Es poden vincular temporalment al CEDAT persones procedents d’altres universitats i/o institucions
públiques o privades mitjançant un conveni de col·laboració que ha de definir les persones que es
vinculin, la durada i les condicions de la seva vinculació.
La desvinculació de membres del Centre a proposta del director/a, o de la persona interessada, ha
de ser acordada pel Consell de Direcció del Centre.
El director/a ha de mantenir actualitzada la relació dels membres del CEDAT.

Capítol II. Organització
Article 4 – Estructura del CEDAT
1.

2.

El CEDAT té els òrgans de govern i gestió següents:
a) El director/a.
b) El Consell de Direcció.
c) La Comissió de Seguiment.
El CEDAT té un Consell Assessor.

Article 5 - El director/a del CEDAT
1.

2.

3.

4.

El director/a del CEDAT és proposat de comú acord per les parts en el conveni, mitjançant la Comissió de Seguiment, entre els professors del Departament de Dret Públic de la URV, a proposta
del Consell de Direcció.
El director/a és nomenat pel rector/a de la URV per un mandat de tres anys, renovable per períodes
d’igual durada. El director/a pot ser cessat en qualsevol moment pel rector/a de la URV, a proposta
de les parts en el conveni de creació a través de la Comissió de Seguiment.
Són funcions del director/a:
a) Representar el Centre, dirigir-lo i realitzar-ne la gestió ordinària.
b) Proposar als òrgans competents la contractació dels recursos humans.
d) Desenvolupar el programa d’accions aprovat pel Consell de Direcció.
e) Signar els contractes programes que es puguin establir entre el Centre de Recerca i la URV.
f) Convocar i presidir les reunions del Consell de Direcció.
g) Autoritzar les despeses del CEDAT.
h) Trametre anualment al vicerectorat competent les modificacions que s’hagin pogut produir en
la relació dels membres del CEDAT.
i) Totes les altres funcions que li atribueixi aquest reglament i aquelles altres relatives a la direcció
de la gestió ordinària del CEDAT que aquest reglament no atribueixi al Consell de Direcció.
Quan el volum d’activitat del Centre ho requereixi, el director/a podrà designar un coordinador/a
que l’assisteixi en la gestió de les activitats del CEDAT.

Article 6 - El Consell de Direcció
1.

2.
3.

El Consell de Direcció, presidit pel director/a, està format per un nombre no inferior a set investigadors amb grau de doctor entre els investigadors de la URV vinculats al CEDAT, un representant
dels investigadors en formació que desenvolupin la seva activitat de recerca al CEDAT i un membre
del personal tècnic de suport vinculat al CEDAT. Tots ells són designats pel director/a.
El membre del personal tècnic de suport ha de fer les funcions de secretari/ària encarregat d’elaborar les actes de les reunions del Consell de Direcció.
Són competències del Consell de Direcció:
a) Elaborar i garantir el desenvolupament del pla estratègic del CEDAT, així com la seva revisió.
b) Aprovar el pressupost anual del CEDAT.
c) Aprovar les línies de recerca i la programació d’activitats del CEDAT.
d) Aprovar la memòria anual d’activitats del CEDAT.
e) Elaborar el Reglament del CEDAT i les seves possibles modificacions, i elevar-lo al Consell de
Govern perquè l’aprovi.
f) Acordar la vinculació i desvinculació dels membres del CEDAT o fer-ne la proposta en cas de
convenis externs.
g) Aprovar la proposta dels contractes programa que eventualment es puguin establir amb la URV.
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3.

4.

5.

6.

h) Avaluar i autoritzar els projectes de transferència que es desenvolupin des del CEDAT.
i) Aprovar les accions formatives en què participi el CEDAT.
El Consell es reuneix en sessió ordinària com a mínim una vegada al mes, i en sessió extraordinària
sempre que el director/a ho cregui oportú per iniciativa pròpia, o a petició d’una tercera part dels
seus membres.
Les convocatòries s’han de fer per escrit, amb l’ordre del dia corresponent, amb una antelació
mínima de quaranta-vuit hores. No es poden prendre acords vàlids respecte de nous assumptes no
inclosos en l’ordre del dia, llevat que a la reunió hi siguin presents tots els membres del Consell i
se n’aprovi la inclusió amb el vot favorable de la majoria.
Per a la vàlida constitució del Consell de Direcció en primera convocatòria és necessària, com
a mínim, la presència de la meitat més un dels membres del Consell, a més a més de la del
president/a i del secretari/ària o les persones que els substitueixin. En segona convocatòria, que es
realitzarà mitja hora després de la primera, el Consell de Direcció quedarà vàlidament constituït
si hi són presents, a més a més del president/a i del secretari/ària o les persones que els substitueixin, un terç dels seus membres. Els acords seran adoptats per majoria simple dels membres que
es trobin presents en el moment de la votació. En supòsits d’empat, el vot del director/a té valor
diriment.
Per a l’adopció d’acords sobre la modificació del Reglament, l’aprovació del pressupost i de la
memòria caldrà el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Consell.

Article 7 – La Comissió de Seguiment
1.

2.

3.

La Comissió de Seguiment del CEDAT està formada per vuit persones: quatre en representació de
la URV i quatre més en representació de les altres parts en el conveni de creació, d’acord amb el
que estableix el mateix conveni.
La Comissió de Seguiment ha de vetllar pel compliment del conveni de creació del CEDAT i ha de
fer el seguiment de les activitats del CEDAT mitjançant la memòria anual i el programa d’activitats.
Es reuneix, com a mínim, una vegada a l’any.
El rector/a de la URV convoca les reunions de la Comissió. El rector/a de la URV i l’alcalde/ssa de
Tarragona, o les persones que designin, comparteixen la presidència de la Comissió.

Article 8 – El Consell Assessor
El Consell Assessor del CEDAT està format per experts reconeguts en l’àmbit jurídic i/o ambiental, proposats pel director/a, d’acord amb les parts en el conveni de creació del CEDAT.
El director/a pot sotmetre a la consideració del Consell Assessor les qüestions que consideri oportunes.
Capítol III. Règim econòmic
Article 9 - Gestió econòmica
1.
2.
3.

4.

Les despeses del centre de recerca han de ser autoritzades pel director/a.
La gestió econòmica depèn directament del CEDAT i als efectes administratius es du a terme des
del Departament de Dret Públic.
Tots els projectes de recerca o de transferència relatius al dret ambiental en què el responsable o
investigador principal sigui un membre del Centre vinculat a la URV es gestionaran al CEDAT des
del Departament de Dret Públic, o de la FURV si s’escau.
La part de cànons corresponent a departaments de projectes de recerca i transferència obtinguts
pel CEDAT han de ser distribuïts entre els departaments participants en el projecte de manera proporcional al nombre d’investigadors de cadascun dels departaments.

Article 10 - Drets de propietat intel·lectual i/o industrial
1.

2.

Les patents, els models d’utilitat, les creacions intel·lectuals o qualsevol altre tipus de dret derivat
de l’activitat desenvolupada pels membres del CEDAT vinculats a la URV en l´àmbit del dret ambiental són de titularitat de la URV. En tot cas, aquest fet no ha d’afectar la condició d’autors.
En totes les publicacions, documents i materials que es generin amb motiu de l’activitat del Centre i
en la participació en conferències, cursos o congressos en l’àmbit del dret ambiental, els investigadors
de la URV han d’identificar la pertinença al CEDAT, al departament al qual pertanyen i a la URV.

Disposició addicional
A l’entrada en vigor d’aquest reglament resten vinculades al CEDAT les persones següents:
Investigadors propis de la URV
1.

Dr. Adolf Barceló Barceló
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2.

Dra. Susana Borràs Pentinat

3.

Dr. Santiago José Castellà Surribas

4.

Dra. Lucía Casado Casado

5.

Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó

6.

Dra. Àngels Galiana Saura

7.

Dr. Alfons González Bondia

8.

Dr. Jordi Jaria Manzano

9.

Dr. Antoni Maria Jordà Fernández

10.

Dra. Maria Marquès Banqué

11.

Dra. Anna Pallarès Serrano

12.

Dr. Antoni Pigrau Solé

13.

Dr. Miquel Àngel Purcalla Bonilla

14.

Dr. Gonzalo Quintero Olivares

15.

Sra. Laura Roman Martín

16.

Dr. Mario Ruiz Sanz

17.

Dr. Josep Maria Sabaté Vidal

18.

Dra. Núria Torres Rosell

19.

Dr. Jaume Vernet Llobet

Investigadors en formació
1.

Sra. Aitana de la Varga Pastor

2.

Sr. Oliver Klein, becari

3.

Sr. Alberto Olivares, becari

Personal tècnic de suport
1.

Sra. Mercè Figueras Saludes

Investigadors externs a la URV
Universitat de Barcelona
1.

Dra. Mar Campins Eritja

2.

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

Universitat del País Basc
3.

Dra. Blanca Lozano Cutanda

Universitat Autònoma de Barcelona
4.

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

5.

Dra. Judith Gifreu Font

6.

Dra. Marta Franch Seguer

7.

Dra. Isabel Pont Castejón

Universitat Jaume I de Castelló
8.

Dr. José Luís Blasco Díaz

Universitat de Granada
9.

Dra. Teresa Fajardo del Castillo

Universitat de Cadis
10.

Dra. Esther Hava García

Universitat de Santiago de Compostel·la
11.

Dra. Alba Nogueira López

Disposició final
Aquest reglament entra en vigor el mateix dia que l’aprova el Consell de Govern.

