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Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona 

Campus Catalunya
Av. Catalunya, 35 – 43002 Tarragona
Tel. 977 256 592 – Fax 977 256 592
cedat@urv.cat

Dr. Antoni Pigrau Solé, director 

Dra. Lucía Casado Casado, subdirectora

El Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) és un projecte que implica 
l’Ajuntament de Tarragona, l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (EMATSA), 
l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) i la Universitat Rovira i Virgili (URV), 
que van subscriure el conveni de creació el 23 de maig de 2007. Respon a una llarga 
trajectòria de col·laboració entre l’Ajuntament de Tarragona i la Facultat de Ciències Ju-
rídiques i el Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili en l’àmbit del 
dret ambiental i representa la institucionalització d’aquesta cooperació. Mitjançant una 
addenda al conveni, signada el 15 de novembre de 2010, s’hi va afegir el Servei Municipal 
d’Habitatge i Actuacions Urbanes SA de Tarragona (SMHAUSA).

El Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, en la sessió de 22 de desembre de 
2015, va aprovar la Càtedra d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), amb fi-
nançament extern de la Fundació Tarragona 2017. El Consell de Govern de la Universitat 
Rovira i Virgili, mitjançant un acord de 23 de febrer de 2017, va modificar la Càtedra d’Es-
tudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), que passà a denominar-se Càtedra d’Estudis 
de Dret Ambiental de Tarragona Alcalde Pere Lloret (CEDAT), amb finançament extern de 
l’Ajuntament de Tarragona. En data 27 de juny de 2017 es va signar un nou conveni marc 
de coordinació, col·laboració i cooperació amb l’Ajuntament de Tarragona relatiu a la Cà-
tedra d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona Alcalde Pere Lloret.

Els objectius del CEDAT són generar i socialitzar el coneixement en l’àmbit del dret ambi-
ental. Per això, i a proposta dels investigadors implicats, el Consell de Govern, en sessió de 
10 de juliol de 2008, va aprovar iniciar el procés de constitució del CEDAT com a centre de 
recerca de la URV. Aquest procés culminà amb l’aprovació del Pla Estratègic i el Reglament 
del CEDAT, formalitzats en el Consell de Govern, en sessió de 30 d’abril de 2009.

El CEDAT 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 parai-
gües del Departament de Dret Públic.

El 21 de juliol de 2009 el CEDAT va signar amb la URV un contracte programa per al perío-
de 2009-2011, que comportava un finançament adicional, en part fix i en part condicionat 
a l’assoliment de determinats objectius. El Consell de Govern de la URV, en la seva sessió 
de 23 de febrer de 2012, va acordar renovar el contracte programa amb el CEDAT per al 
període 2012-2014. En la seva sessió de 26 de febrer de 2015, va acordar establir un nou 
contracte programa amb el CEDAT per al període 2015-2017, amb una previsió de finança-
ment, en part fix i en part condicionat a la consecució d’objectius concrets, que va finalit-
zar el 31 de desembre de 2017. El contracte programa ha estat prorrogat per a l’any 2018.
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Amb data 9 de desembre de 2015, el Consell de Direcció del CEDAT va aprovar la pro-
posta de modificació del Reglament del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona 
(CEDAT) i amb data 25 de febrer de 2016, per acord de Consell de Govern de la Universitat 
Rovira i Virgili, s’aprovà definitivament aquesta modificació.

Amb data 20 de novembre de 2017, el Consell de Direcció del CEDAT va aprovar una nova 
proposta de modificació del Reglament del CEDAT, aprovada definitivament pel Consell de 
Govern de la URV, en la seva sessió de 19 de desembre de 2017.

En aquest marc, es presenta la present memòria del CEDAT corresponent al curs acadèmic 
2017-2018.

Convenis de la URV impulsats pel CEDAT

Durant el curs 2017-2018, el CEDAT ha impulsat la signatura dels següents convenis de 
col·laboració relatius als estudis de Dret Ambiental o a les activitats del Centre: 

• Conveni marc de coordinació, col·laboració i cooperació entre l’Ajuntament 
de Tarragona i l’Ajuntament de Tarragona relatiu a la Càtedra d’Estudis de Dret 
Ambiental de Tarragona Alcalde Pere Lloret (CEDAT). Signat el dia 27 de juny 
de 2017. 

• Addenda II al Conveni marc de coordinació, col·laboració i cooperació entre 
la Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament de Tarragona relatiu a la Càtedra 
d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona Alcalde Pere Lloret (CEDAT). Signat 
el dia 19 de desembre de 2017.

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i la Univer-
sitat de Marilia-UNIMAR. Signat el dia 29 de juny de 2017.

• Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i Serveis d’Incineració de Residus 
Sòlids Urbans, SA (SIRUSA), relatiu al Centre d’Estudis de Dret Ambiental de 
Tarragona i la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals. Signat el dia 1 de juliol de 
2017.

• Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Universitat Rovi-
ra i Virgili en temes de dret ambiental. Signat el dia 12 de desembre de 2017. 

Activitats de formació

La principal activitat de formació que ha desenvolupat el CEDAT durant el curs 2017-2018 
ha estat el Màster Universitari en Dret Ambiental. El mes de setembre de 2017 es va iniciar 
el 2n curs de la 3a edició i el 1r curs de la 4a edició del nou màster en format on-line. El 
nou màster consta de 120 crèdits ECTS, impartits en dos cursos acadèmics. La formació és 
a distància, a través de la plataforma virtual Moodle, amb la possibilitat de realitzar l’últim 
quadrimestre del segon curs en la modalitat presencial, amb la finalitat de potenciar al 
màxim el desenvolupament de les habilitats en el camp de la recerca en dret ambiental, tot 
afavorint la transició dels estudis de màster als de doctorat, gràcies a la possibilitat d’estar 
en contacte permanent amb els investigadors del CEDAT i de disposar d’accés a la seva 
biblioteca especialitzada en dret ambiental.
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Durant el curs 2017-18 s’ha assolit el nombre de 44 estudiants matriculats al Màster Uni-
versitari en Dret Ambiental, 22 dels quals són estudiants de nou accés del curs 2017-18 i 
22 són estudiant de segon curs del màster.

Entre les activitats realitzades en el marc del Màster Universitari en Dret Ambiental desta-
quem les següents:

• La presentació del llibre Análisis jurídico de los aprovechamientos forestales, 
que constitueix la publicació de la tesi doctoral de José Miguel García Asensio, 
guanyador del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en dret 
ambiental (II edició) en la modalitat 2.

• La realització dels següents seminaris:

 – “Las negociaciones internacionales sobre el cambio climático”, a càrrec de 
la Dra. Mar Campins Eritja, professora titular de Dret Internacional Públic 
de la Universitat de Barcelona i titular de la Cátedra Jean Monnet de De-
recho Ambiental de la Unión Europea, de la Universitat de Barcelona. Del 
30 d’octubre al 26 de novembre de 2017.

 – “La migración por causas ambientales”, impartit per la Dra. Danielle Anno-
ni, professora de la Universidade Federal do Paraná, Brasil. Del 30 de gener 
al 26 de febrer de 2017.

 – “Organización Mundial del Comercio y Medio Ambiente”, a càrrec del Dr. 
Xavier Fernández Pons, professor titular de Dret Internacional Públic de la 
Universitat de Barcelona. Del 6 de març a l’1 d’abril de 2017.

 – “Derechos indígenas y medio ambiente”, a càrrec de la Dra. Cláudia Gaf-
ner-Rojas, profesora i investigadora de la Universidad Externado de Colom-
bia y de la Universität St. Gallen (Suïssa). Del 17 d’abril al 14 de maig de 
2017.

Durant el curs acadèmic 2017-18 ha tingut lloc el procés d’avaluació per AQU Catalunya 
per a l’acreditació del títol oficial de Màster Universitari en Dret Ambiental. 

El dia 12 de desembre de 2017, un Comitè d’Avaluació Externa designat per AQU Catalu-
nya va avaluar el desenvolupament i els resultats d’aquest màster. En aquest procés, la veu 
i l’opinió de tots els implicats en aquesta titulació va ser molt important. Per aquest motiu, 
en el transcurs de la visita, el Comitè d’Avaluació Externa es va reunir amb els diferents 
grups d’interès del màster: equip de direcció, professorat, estudiants, titulats i ocupadors.

L’audiència pública va tenir lloc el dimarts 12 de desembre, a les 17 h, a la Sala de Juntes 
del Campus Catalunya.

Es pot consultar l’autoinforme per a l’acreditació a l’enllaç següent: /qualitat/informes-
dacreditacio/.

Posteriorment, durant el mes d’abril de 2018, l’AQU Catalunya va comunicar el resultat 
favorable d’aquest procés d’avaluació. Aquest Màster ha obtingut una valoració global de 
“Acreditat en progrés cap a l’excel·lència”.
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Activitats de recerca

Els projectes de recerca —en l’àmbit del dret ambiental o connectat amb aquest— en què 
els investigadors del CEDAT han treballat o estan treballant durant el curs acadèmic 2017-
18 són els següents:

Projectes amb finançament i amb un investigador principal membre del CEDAT:

• Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Subdirección Gene-
ral de Proyectos de Investigación. Ministerio de Economía y Competividad. 
Programa Proyectos EXCELENCIA y Proyectos RETOS. “Constitución climática 
global: gobernanza y derecho en un contexto complejo —proyecto CONCLI-
MA”. Investigadors principals: Dra. Susana Borràs i Dr. Jordi Jaria. DER2016-
80011-P. Durada: 30/12/2016 a 29/12/2019. Import: 43.000 euros.

• Institut Català Internacional per la Pau (ICIP). “Defensar els defensors: estra-
tègies de protección i defensa integral de les persones defensores del medi 
ambient” (2016RICIP00009). Durada: 2016-2018. Investigadora responsable: 
Dra. Susana Borràs. Import: 6.000 euros.

• Institut d’Estudis de l’Autogovern. Beca per a la recerca sobre l’organització 
territorial del poder dels estats, atorgada mitjançant Resolució de 26 de juliol 
de 2016, per la qual es resol la convocatòria de beques de l’Institut d’Estudis 
de l’Autogovern per a la recerca sobre l’organització territorial del poder dels 
estats corresponent a l’any 2016. Modalitat 3, que té per objecte finançar la 
realització de treballs individuals a Catalunya o a la resta de l’Estat. “La recen-
tralització de competències en matèria de protecció del medi ambient”. Inves-
tigadora única: Dra. Lucía Casado Casado. Durada: 12 mesos (01/10/2016 a 
30/09/2017). Import: 6.000 euros.

• Ministerio de Economía y Competitividad. Programa de ayudas para la pro-
moción del empleo joven e implantación de la garantía juvenil en I+D+I. PEJ-
2014-A-44826. Investigador principal: Antoni Pigrau Solé. Import: 19.600 €. 
Durada: febrer de 2016 a gener de 2018.

Projectes amb finançament i amb participació de membres del CEDAT:

• Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Subdirección Gene-
ral de Proyectos de Investigación. Ministerio de Economía y Competividad. 
Programa Estatal d’I+D+I Orientat als Reptes de la Societat, Subprograma Es-
tatal de Generació del Coneixement, en el marc del Pla Estatal d’Investigació 
Científica i Tècnica i d’Innovació 2013-2016. “La minería extractiva en el si-
glo XXI: retos jurídicos y ambientales” (referència DER2016-78393-R). Inves-
tigadors principals: Drs. Encarnación Montoya Martín i José Luis Rivero Ysern 
(Universitat de Sevilla). Durada: 4 anys (del 30 de desembre de 2016 al 29 de 
desembre de 2020). Import: 11.000 euros. Hi participen la Dra. Lucía Casado 
i el Dr. Josep Ramon Fuentes.

A més, el grup de recerca Territori, Ciutadania i Sostenibilitat de la URV, al qual pertanyen 
la major part dels investigadors del CEDAT, ha està reconegut novament com a grup de 
recerca consolidat de la Generalitat, per al període 2017-2019 (2017 SGR 781), tot i que 
no ha obtingut finançament.
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Entre les activitats de recerca organitzades pel CEDAT durant el curs acadèmic 2017-18 
destaquen les següents:

• Seminari La recentralización competencial en materia de protección del me-
dio ambiente, a càrrec dels professors Lucía Casado, Alba Nogueira i Jordi 
Jaria. Tarragona, 28 de setembre de 2017, Seminari 1, Facultat de Ciències 
Jurídiques, Universitat Rovira i Virgili.

• Seminari Constitucionalismo y justícia ambiental, amb la participació del Dr. 
Gregorio Mesa Cuadros, professor de la Universidad Nacional de Colombia 
i el Dr. Jordi Jaria. Tarragona, 11 d’octubre de 2017, Seminari 1, Facultat de 
Ciències Jurídiques, Universitat Rovira i Virgili.

• III Seminario de Investigación Empresas y Derechos Humanos, amb la col-
laboració de la Universitat Jaume I de Castelló i de l’ICIP. Tarragona, 19 i 20 
d’octubre, Sala de Graus, Facultat de Ciències Jurídiques, Universitat Rovira i 
Virgili.

• V Seminari Sobre Investigacions Predoctorals i Postdoctorals en Dret Ambi-
ental. Tarragona, 26 i 27 d’octubre de 2017, Seminari 1, Facultat de Ciències 
Jurídiques, Universitat Rovira i Virgili.

• I Congrés Català de Dret Ambiental “El canvi climàtic: una mirada des de 
Catalunya”, organitzat pel Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona 
(CEDAT) amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Gene-
ralitat de Catalunya i realitzat a la Facultat de Ciències Jurídiques, a Tarragona, 
els dies 17, 18 i 19 de gener de 2018.

• III Tarragona International Environmental Law Colloquium (TIEC). Ecological 
Justice and Environmental Law in the Anthropocene. A new paradigm for earth 
community. Tarragona, 17 i 18 de maig de 2018, Sala de Graus, Facultat de 
Ciències Jurídiques, Universitat Rovira i Virgili.

• II Jornades de Medi Ambient i Ens Locals, organitzades pel Departament de 
Dret Públic i el Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) de 
la Universitat Rovira i Virgili i la Diputació de Tarragona, mitjançant la Càtedra 
d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, la Càtedra d’Estudis de Dret 
Ambiental de Tarragona i l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet, i realitzat els 
dies 10 de maig i 7 de juny de 2018, a Tarragona i a la Pobla de Mafumet.

• Realització de dos seminaris en el marc del projecte de recerca: “Del desar-
rollo sostenible a la justicia ambiental: hacia una matriz conceptual para la 
gobernanza global” (DER2013-44009-P):

 – “Nuevas tendencias en la construcción jurídica de la gobernanza: la idea 
del constitucionalismo global”, amb la participació del Dr. Antonio Carde-
sa Salzmann, de la University of Strathclyde i el Dr. Àngel Rodrigo Hernán-
dez, de la Universitat Pompeu Fabra. Tarragona, 25 de novembre de 2017, 
Sala de Graus, Facultat de Ciències Jurídiques, Universitat Rovira i Virgili.

 – “Nuevas tendencias teóricas relativas al concepto de justicia global: refor-
mulando la justicia ambiental”, amb la particició del Dr. Víctor Merino, la 
Dra. Ángeles Galiana i el Dr. Mario Ruiz, de la URV; la Dra. María Eugenia 
Rodríguez, de la Universidad Carlos III de Madrid, i el Dr. Vicente Bellver, 
de la Universitat de València. Tarragona, 14 de desembre de 2017, Sala de 
Graus, Facultat de Ciències Jurídiques, Universitat Rovira i Virgili.
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Durant l’any 2017, el nombre total de participacions —mitjançant ponències, comuni-
cacions o actuant com a presidents de sessió— i/o organització de congressos i reunions 
científiques, nacionals i internacionals, dels investigadors del CEDAT ha estat de 115. 

En aquest any els investigadors del CEDAT han generat les publicacions científiques se-
güents: 2 llibres coordinats o dirigits, 1 monografia, 33 capítols de llibre, 34 articles en 
revistes científiques indexades, 7 articles en altres revistes científiques i 25 altres publica-
cions (informes, comentaris i recensions).

Durant el curs acadèmic 2017-18, diferents investigadors del CEDAT han realitzat estades 
de recerca a altres universitats i centres de recerca. Destaquem les següents:

• La Dra. Thays Ricarte Lopes va realitzar una estada de recerca des de l’1 d’octu-
bre de 2016 fins al 28 de febrer de 2017 al Departament de Ciències Polítiques 
de la Wien Universität, Viena, Àustria. Tutor: Dr. Ulrich Brand. Tema: “Nuevos 
modelos de protección ambiental en el marco de una gobernanza alternativa”.

• El Dr. Víctor Merino va realitzar una estada de recerca des de l’1 d’octubre 
de 2016 fins al 31 de gener de 2017 al Migration Section - Vrije Universiteit 
Amsterdam (Països Baixos). Tema: “Disidencias migratorias: evaluación crítica 
de la influencia del derecho en las demandas de asilo y las experiencias de los 
refugiados por motivos de orientación sexual e identidad de género”. Estancia 
de movilidad en el extranjero José Castillejo para jóvenes doctores. Secretaría 
de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades (resolución de 
convocatoria de 3 de diciembre de 2015, BOE del 29 de diciembre). 

• La Dra. Maria Marquès i Banqué va realitzar una estada de recerca durant el 
mes de juny (4 setmanes) a l’Asia-Pacific Centre for Environmental Law, Natio-
nal University of Singapore.

Durant el curs acadèmic 2017-18, s’han defensat les següents tesis doctorals realitzades i/o 
dirigides per membres del CEDAT:

• “La implantació de l’energia eòlica terrestre a Catalunya”, del Sr. Antoni Gifreu 
Font, dirigida pel Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó i la Dra. Aitana de la Varga 
Pastor. Defensada el 21 de setembre de 2017, a la Facultat de Ciències Jurídi-
ques de la URV.

• “La regulación de las empresas transnacionales domiciliadas en la Unión Eu-
ropea en relación con sus estándares de comportamiento y su responsabilidad 
por los daños ambientales causados en terceros Estados”, del Sr. Daniel Iglesias 
Márquez, dirigida pel Dr. Antoni Pigrau Solé. Defensada el 26 de setembre de 
2017, a la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV.

• “Democracia y gobierno abierto: una nueva cultura administrativa”, de la Sra. 
Sílvia Carmona Garias, dirigida per la Dra. Lucía Casado Casado. Defensada 
l’11 d’octubre de 2017, a la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV.

• “La transición energética como matriz para el diseño de una nueva gobernan-
za local”, de la Sra. Thays Ricarte Lopes, dirigida pel Dr. Jordi Jaria Manzano. 
Defensada el 13 d’octubre de 2017, a la Facultat de Ciències Jurídiques de la 
URV.

• “A aplicabilidade das normas constitucionais ambientais à luz dos ordenamen-
tos brasileiro e portugués”, de la Sra. Caúla Bleine Quiroz, dirigida per la Dra. 
Susana Borràs Pentinat. Defensada el 2 de novembre de 2017, a la Facultat de 
Ciències Jurídiques de la URV.
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• “Contornos possíveis das escolas de direito no brasil: humanização do ensino 
do direito ambiental”, de la Sra. Ana Paula Araújo de Holanda, dirigida per la 
Dra. Susana Borràs Pentinat. Defensada el 3 de novembre de 2017, a la Facul-
tat de Ciències Jurídiques de la URV.

Activitats de transferència

Els projectes o contractes de transferència desenvolupats pel CEDAT durant aquest període 
són:

• T17203S. Dictamen sobre la contractació in house de SIRUSA. Servei d’Inci-
neració de Residus Urbans, SA (SIRUSA).

• T17038S. Dictamen sobre l’excepcionalitat i l’absència d’homogeneïtat de la 
remuneració del lloc de treball de la Gerència de SIRUSA. Servei d’Incineració 
de Residus Urbans, SA (SIRUSA).

• T17134S. Assessorament i suport jurídic relatiu a l’estratègia d’empresa i drets 
humans. Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exterior i Transparèn-
cia.

• T17046S. EU election mission to Honduras. PARTICIP GMBH.

• T17045S. Assessorament sobre observació i assistència electoral. Patronat Ca-
talunya Món.

• T17122S. Legal Feasiblity Study for “AccessVote: The First European Platform 
for Accessible Paper Vote Cast”. Scytl Secure Electronic Voting.

• T17040S. Elaboració i seguiment del projecte de reconeixement d’un nou àm-
bit de protecció mitjançant denominació d’origen protegida. Asociación de 
Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA).

• T17106S. Assessorament jurídic en materia de contractació administrativa. 
Ajuntament de la Pobla de Mafumet.

• T17108S. Estudi sobre l’adequació de la relació de llocs de treball de l’Ajun-
tament de la Pobla de Mafumet (1a fase). Ajuntament de la Pobla de Mafumet.

• T17107S. Redacció dels plecs de clàusules administratives i econòmiques per 
a l’explotació i manteniment de l’EDAR. Ajuntament de la Pobla de Mafumet.

• T17195S. Redacció dels plecs de condicions per a la contractació dels equips 
i software per al control d’accessos als aparcaments. Aparcaments Municipals 
de Tarragona, SA.

• T17072S. Dictamen sobre una entitat col·laboradora urbanística al municipi 
de Pratdip. Associació Catalana de Municipis i Comarques.

• T17047S. Assessorament, redacció de documents i realització de reunions per 
respondre a les segones observacions de la Comissió Europea a la modificació 
del plec de la DOQ Priorat i a una pregunta parlamentària al Parlament Euro-
peu. Consell Regulador de la DOQ Priorat.
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• T17123S. Redacció de documents i realització d’actuacions professionals del 
canvi d’entitat de certificació del plec de la DOQ Priorat. Consell Regulador 
de la DOQ Priorat.

• T17120S. Assessorament jurídic per al conveni marc de col·laboració del Pla 
estratègic en atenció sanitària al Camp de Tarragona. Consorci per a l’Atenció 
i Social i a la Dependència (Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla).

• T17027S. Dictamen relatiu al règim jurídic de nomenament i responsabili-
tats del Patronat de la Fundació Pere Badia de Torredembarra. Consorci per a 
l’Atenció i Social i a la Dependència (Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla).

• T17043S. Diverses actuacions d’assessorament jurídic relatives a l’extinció 
dels consorcis públics de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla. Consorci per 
a l’Atenció i Social i a la Dependència (Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla).

• T17042S. Diverses actuacions d’assessorament jurídic relatives al nou centre 
d’atenció primària de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla al Vendrell. Con-
sorci per a l’Atenció i Social i a la Dependència (Xarxa Sanitària i Social Santa 
Tecla).

• T17073S. Diversos treballs sobre la prestació de serveis sanitaris mutuals per 
part dels centres del SISCAT. Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla.

• T17179S. Informe jurídic sobre la subrogació de la concertació del Servei de 
CEDIAP. Consorci per a l’Atenció i Social i a la Dependència (Xarxa Sanitària 
i Social Santa Tecla).

• T17051S. Redacció dels plecs de condicions per a la contractació administra-
tiva d’uns autobusos. Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, 
SA.

• T17255S. Dictamen sobre la naturalesa jurídica i les obligacions en matèria de 
transparència. Fundació Privada Auditori Josep Carreras.

• T17134S. Assessorament i suport jurídic relatiu a l’estratègia d’empresa i drets 
humans. Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exterior i Transparèn-
cia.

• T17078S. Implementation of the European Protection Order. Parlament Euro-
peu.

Clínica Jurídica Ambiental

La Clínica Jurídica Ambiental del CEDAT ha estat esmentada expressament com a pione-
ra a l’Estat espanyol en la prestigiosa publicació The Global Clinical Movement. Educating 
Lawyers for Social Justice, Francis S. Bloch (Ed), Oxford University Press, Nova York, 2011, 
en el capítol dedicat a “The Bologna Process and the Future of Clinical Education in Europe”.
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En el marc del Màster Universitari de Dret Ambiental, la Clínica Jurídica Ambiental ha estat 
treballant durant el curs 2017-2018 en els casos següents:

• Client: GETE - Ecologistes en Acció de Catalunya. Cas: la normativa europea 
de residus penalitza cada vegada més la fracció rebuig per promoure les tres R 
(reduir, reciclar i reutilitzar). En aquest marc, la fracció rebuig hauria de que-
dar en la seva mínima expressió, la qual cosa fa innecessàries instal·lacions 
com les de l’abocador de Tivissa, que estaven pensades per donar un servei de 
gran abast. La normativa també preveu que el servei d’un abocador d’aquest 
tipus s’ha de cenyir solament a un determinat espai territorial. S’encarrega a la 
Clínica Jurídica Ambiental un informe jurídic sobre l’abocador de Tivissa, per 
tal d’establir si està complint aquesta funció o està rebent residus d’un abast 
territorial que no li correspon per llei.

• Client: Plataforma Aire Limpio Norte (Madrid). Cas: realització d’un informe 
jurídic sobre l’abast dels incompliments de la normativa europea i altres en les 
instal·lacions actuals de tractament de residus al municipi de Colmenar Viejo. 
L’informe avalua també l’adequació de l’Estratègia de residus 2017-2024 de 
Madrid a la normativa vigent i als procediments previstos en la llei.

• Client: Ajuntament de Viladecavalls (Barcelona). Cas: Continuació de l’infor-
me jurídic començat el curs acadèmic 2016-2017, sobre l’adequació de les 
actuacions de l’Ajuntament a la normativa existent i a les seves competències 
legals, així com propostes d’altres actuacions administratives que puguin ser 
executades, en un problema de contaminació odorífera.

• Client: Fundación OMAERE (Provincia de Pastaza, Ecuador). Cas: el problema 
sobre el tractament de les aigües residuals domèstiques que desemboquen en 
els rius limítrofs a la ciutat de Puyo, Provincia de Pastaza, és una de les princi-
pals formes de contaminació de l’aigua. S’encarrega a la Clínica Jurídica Am-
biental un informe jurídic sobre la situació legal relacionada amb els sistemes 
de prevenció i control ambiental existents, que tingui en compte la normativa 
estatal i municipal sectorial, així com els principis constitucionals ambientals, 
per tal d’oferir estratègies jurídiques que beneficiïn tant els interessos socials 
com els de l’entitat. Aquest cas es desenvolupa en col·laboració amb la Clínica 
Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito.

Activitats de cooperació 

Des de l’any 2014 es desenvolupa a la URV el projecte “Horts socials”, coordinat per un 
col·lectiu d’estudiants i professors de la URV i finançat per la URV Solidària, com una eina 
d’educació ambiental i aproximació a l’horticultura. L’objectiu del projecte és impulsar la 
preparació, construcció i conversió d’una zona del Campus Catalunya en espai idoni per 
plantar, conrear i conviure amb altres membres de la societat i diferents col·lectius socials 
per tal de fomentar-ne la inclusió. Pretén involucrar la major quantitat de membres de la 
comunitat universitària i establir un vincle entre la Universitat i la societat civil per poten-
ciar les relacions socials. 

L’objectiu de l’acció és desenvolupar un projecte d’innovació social que permeti integrar 
uns col·lectius socialment vulnerables en la cultura de la protecció, conservació i sosteni-
bilitat ambiental.
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Aquest projecte va ser el guanyador de la convocatòria per a Projectes d’Innovació Social 
URV, que compta amb els fons recaptats a la I Cursa Solidària URV, d’abril de 2013 (4.500 
€). Va ser presentat per la Dra. Susana Borràs, professora del Departament de Dret Públic i 
membre del CEDAT; la Sra. Thays Ricarte, doctoranda i membre de l’Associació d’Alumnes 
i Antics Alumnes de Dret Ambiental de Tarragona (AAEDAT); i les sSres. Anna Solé i Clàudia 
Egea, alumnes del Grau en Història de l’Art.

El 2015 el projecte va obtenir el premi d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria Figueres, que 
atorga la Fundació Plataforma Educativa en la categoria d’Innovació Social. 

El dia 24 de febrer de 2016, el Diari de Tarragona publicà una notícia en relació amb l’Hort 
Social. Per tal d’avançar en el projecte, per consolidar-se no només a la Universitat sinó 
també a la ciutat, les impulsores de la iniciativa, entre les quals hi ha la Dra. Susana Borràs, 
que és membre del CEDAT, van decidir participar en una campanya de micromecenatge 
per part de la Fundació Triodos per finançar els Horts Socials URV.

També s’han organitzat seminaris, tallers i xerrades que permetin apropar-se més al món 
dels horts urbans i entendre d’una manera pràctica la gestió d’un hort, l’agricultura i la 
permacultura. 

El curs acadèmic 2017-218, el projecte “Horts socials a la URV: l’educació ambiental per 
a la innovació social”, un projecte col·lectiu amb participació de sis centres de la URV, ha 
obtingut el Premi del Consell Social URV a la Qualitat Docent, en la modalitat col·lectiva. 
Participen en aquest projecte diferents membres del CEDAT: les dDres. Ángeles Galiana 
Saura, Maria Marquès Banqué i Susana Borràs Pentinat.

El projecte compta amb el suport de la Facultat de Ciències Jurídiques, encara que, a causa 
de les obres iniciades al Campus Catalunya el mes de març de 2018, els horts es desplaça-
ran al Campus Bellisens.

Col·laboració en el projecte educatiu “Jocticia”

Des del curs acadèmic 2014 fins a l’actualitat, l’Associació d’Alumnes i Exalumnes de 
Dret Ambiental de Tarragoana (AAEDAT), conjuntament amb el CEDAT, ha participat i col-
laborat en el marc del projecte educatiu “Jocticia Ambiental: El debat per l’educació soci-
oambiental. E-Waste: l’altra cara de la tecnologia” tot organitzant activitats i tallers i oferint 
suport econòmic per a l’edició de la guia. 

Aquest projecte, que s’està implementant a l’IES Tarragona, té la finalitat de contribuir a la 
lluita contra la desproporcionada distribució de beneficis i conscienciar de les conseqüèn-
cies de l’explotació dels recursos naturals per a la fabricació d’aparells electrònics. Tot això, 
a través de la sensibilització i la conscienciació dels estudiants de secundària mitjançant 
la presentació d’informació de manera atractiva i l’anàlisi de conflictes socioambientals 
que reflecteixen les injustícies de l’actual sistema de producció i la relació entre aquestes 
injustícies i els hàbits de consum de la població. En eI marc del projecte s’utilitzen diverses 
estratègies didàctiques, amb l’objectiu que l’alumnat es converteixi en un agent de canvi. 

La coordinadora de l’activitat és la Sra. Stephanie Ascencio, doctoranda del CEDAT i actu-
al tresorera de l’AAEDAT. En la creació de la guia didàctica hi van col·laborar activament 
altres membres de l’AAEDAT.
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Col·loquis de medi ambient

Els “Col·loquis de medi ambient i Llatinoamèrica” són un espai de debat i discussió de 
l’alumnat del Màster en Dret Ambiental, en relació a temes diversos de l’actualitat ambi-
ental, sociocultural i política. Aquests col·loquis, pensats com una activitat extracurricular, 
estan dirigits per alumnes que presenten una ponència sobre un tema específic de lliure 
elecció, generalment del seu país de procedència. Seguidament, tots els participants deba-
ten i comparteixen experiències i visions per tal d’enriquir recíprocament els seus coneixe-
ments i desenvolupar les habilitats adquirides en el màster.

Durant el curs 2017-18 s’ha dut a terme el col·loqui següent:

• “La Responsabilidad Social Corporativa en el sector textil: análisis desde la 
justicia social, la justicia ambiental y la ética empresarial”. Es va dur a terme 
el dia 13 de setembre. Va anar a càrrec d’Ana M. Drago, estudiant del Màs-
ter Universitari en Dret Ambiental de la URV. A la jornada es va parlar de la 
responsabilitat social d’empreses com Mango, Zara o Adidas. En el debat, els 
participants van poder resoldre dubtes i parlar sobre la situació en altres països.

Publicacions del CEDAT

• El CEDAT distribueix un butlletí electrònic mensual. Inclou novetats norma-
tives, notícies, jurisprudència i una agenda amb convocatòries de seminaris, 
jornades, etc. S’edita en les versions catalana i castellana. Durant el curs 2017-
18 s’han publicat els números del 92 al 102. Els butlletins es poden consultar 
a http://www.cedat.cat/butlleti/.

• El 25 de febrer de 2010 es va signar un acord amb el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat, a través del qual la URV i la Generalitat 
coeditarien una nova publicació científica: la Revista Catalana de Dret Ambi-
ental. L’acord s’ha renovat amb l’actual Departament de Territori i Sostenibili-
tat. Durant el curs 2017-18 s’han editat els números 2 del vol. VIII i 1 del vol. 
IX. L’ISSN és 2014-038X. La web és www.rcda.cat. També es pot consultar a: 
http://revistes.urv.cat/index.php/rcda/index.


