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Departament de Dret Privat, Processal i Financer

Actuacions d’avaluació i millora

El Departament sempre ha estat favorable a la millora i avaluació de l’activitat docent im-
partida pel professorat en els diferents ensenyaments en què participa. Mostra d’això és el 
gran nombre de professorat que forma part del Grup d’Innovació Docent (GID-URV) reco-
negut per l’ICE, així com el fet que la direcció d’aquest grup ha estat a càrrec de membres 
del Departament durant els darrers cursos. La preocupació per l’actualització i el reciclatge 
en la docència es pot constatar també per l’elevada participació en cursos PROFID i en 
jornades d’innovació docent com a ponents/comunicants i publicacions.

Pel que fa a l’avaluació de l’activitat docent, s’ha observat una millora en els resultats de 
les enquestes sobre el PDI per part dels estudiants. A més, el Departament de Dret Privat, 
Processal i Financer ha estat el que ha obtingut la puntuació més alta en el reconeixement 
d’excel·lència docent de la URV per al curs 2017-18. Les dimensions utilitzades han estat 
les enquestes de satisfacció dels estudiants, el resultat de l’activitat docent, l’actuació pro-
fessional i desenvolupament, la planificació docent i l’autoinforme.

Aspectes relatius a la gestió de la plantilla de personal docent i investigador

El Departament de Dret Privat, Processal i Financer es va constituir en sessió del Consell 
de Departament de Dret el 16-10-2002, aprovat per Consell de Govern el 24-10-2002 i 
ratificat pel Claustre de la Universitat Rovira i Virgili el 29-11-2002.

El Departament està integrat per les següents àrees de coneixement: Dret Financer i Tribu-
tari, Dret Internacional Privat, Dret Mercantil, Dret Processal, Dret Romà i Dret Civil.

Es tracta d’un departament actiu amb professorat a temps complet encara no consolidat to-
talment i professorat a temps parcial. Hi ha 6 catedràtics d’universitat, 1 catedràtic laboral, 1 
titular d’universitat, 1 titular d’escola universitària, 5 agregats, 4 agregats interins, 3 lectors, 
1 col·laborador permanent, 3 personal investigador d’accés al SECTI, 4 professors visitants,1 
investigador postdoctoral, 2 becaris predoctorals i la resta del professorat és associat.

El Departament imparteix docència en els ensenyaments següents: Dret, Relacions Laborals 
i Ocupació, Treball Social, Dret de l’Empresa i la Contractació, Advocacia, Administració i 
Direcció d’Empreses, Finances i Comptabilitat, Economia, Turisme, Geografia i Ordenació 
del Territori, Dret Ambiental, Arqueologia Clàssica, Migracions i Mediació Social i en cur-
sos de postgrau impartits per la Fundació URV.

En aquest curs s’han produït les modificacions de plantilla següents: modificació de dues 
places de professor lector a agregat, transformació de titular d’universitat a catedràtic d’uni-
versitat, creació, per amortització de places, d’una plaça de lector Serra-Hunter i les con-
vocatòries següents: convocatòria de dues places d’agregat de les àrees de Dret Processal 
i Romà, una plaça de catedràtic d’universitat de l’àrea de Dret Financer i Tributari, una 
plaça de lector Serra-Hunter de l’àrea de Dret Financer i Tributari, dues de personal inves-
tigador postdoctoral d’accés al SECTI de les àrees de Civil i Processal i la contractació de 
professorat associat de reforç per a les àrees de Dret Financer i Tributari, Civil i Mercantil.
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Activitats de recerca i transferència que el PDI desenvolupa (noves 
línies de recerca, participacions en xarxes, nous projectes i contractes, 
tesis doctorals, publicacions, congressos, etc.)

Durant el curs 2017-18, en el marc del Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica 
i Tècnica d’Excel·lència del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, s’han finançat 
tres projectes de recerca liderats pels investigadors del Departament Dr. Pablo Girgado, Dr. 
Sergio Nasarre, Dr. Àngel Urquizu i Dra. Estela Rivas. Aquests tres projectes s’afegeixen als 
altres tres projectes R+D del Ministeri que es trobaven en actiu durant aquest curs acadèmic. 

S’han defensat sis tesis doctorals dirigides per membres del Departament. Totes elles van 
rebre la qualificació d’excel·lent cum laude.

El Departament ha organitzat dos congressos internacionals: el Congreso Internacional 
de Seguros: “El contrato de seguro en la encrucijada” i el Congreso Internacional Inter-
disciplinario “Eurolenguaje en derecho internacional privado. Legislar, traducir y aplicar”. 
També s’ha celebrat la vuitena edició de la Jornada d’Estrangeria, dedicada enguany als 
matrimonis forçats.

A l’abril de 2018, la URV i la Fundació per a la Difusió del Coneixement i el Dret Duaner 
van constituir la primera Càtedra en Dret Duaner existent a Europa. Dirigida per Àngel 
Urquizu, director del Departament —que n’acollirà també la seu—, la Càtedra permetrà 
promoure la investigació en l’àmbit internacional en relació amb el dret duaner i difondre 
coneixement, a més de potenciar el lideratge en recerca sobre aquests àmbits. 

Diversos professors del Departament han rebut diferents premis i nomenaments al llarg del 
curs:

Les doctores Elisabet Cerrato i Roser Casanova van ser guardonades amb el segon premi 
de la convocatòria Tarragona Open Future pel seu projecte empresarial Litigest, la primera 
spin-off en l’àmbit de les ciències jurídiques de la URV. 

El Dr. Frederic Adán Domènech va guanyar el Premio Melchor Almagro Díaz 2017 per a tre-
balls d’estudis i recerca sobre qüestions jurídiques, convocat per la Facultat de Dret de la Uni-
versitat de Granada, amb l’estudi titulat Deconstrucción del ordenamiento jurídico espanyol.

El jurat del XII Premi Miquel Casals Colldecarrera va guardonar l’obra Codi Civil de Cata-
lunya: jurisprudència sistematitzada, dels autors Judith Solé (coord.), Esteve Bosch, Cristina 
Villó (ambdós professors del Departament), Mercedes Caso, Francisco M. Echevarría, M. 
del Carmen Gete-Alonso, Pedro del Pozo, i Dolors Viñas, publicada per l’editorial Tirant lo 
Blanch de València.

El Centro de Estudios Financieros va guardonar Diana Marín i Estela Rivas amb un accèssit 
del Premio Estudios Financieros, convocatòria 2018, pel treball titulat Golden visa por in-
versión en inmuebles, residencia y tributación: ¿Una cuestión resuelta?.

Sergio Nasarre Aznar va ser nomenat membre del Consell Assessor de l’Observatori Me-
tropolità de l’Habitatge de Barcelona i membre de la Comissió Assessora Internacional del 
Ministeri Federal per al Medi Ambient d’Alemanya. També ha estat reelegit membre del 
Comitè de Coordinació de l’Assemblea General de la Xarxa Europea per a la Recerca sobre 
Habitatge (European Network for Housing Research, ENHR). 


