
 

 

MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS  
DESENVOLUPADES PER LA  

CÀTEDRA D’HABITATGE 
 

CURS 2013-2014 
 

http://housing.urv.cat/ 

Campus Catalunya 
Av. Catalunya,35 – 43002 Tarragona 

housing@urv.cat 
Tel. 977 558724 

 

 

 
 

 

Director: Dr. Sergio Nasarre Aznar 

Sots-directora: Dra. Estela Rivas Nieto 

 

 

 
 

 



 

 1 

ÍNDEX 
1. INTRODUCCIÓ 

 

2. OBJECTIUS DE LA CÀTEDRA 

 

3. PARTNERS 

 

4. CONSELL ASSESSOR 

 

5. RESUM DE LES ACTIVITATS REALITZADES PER LA CÀTEDRA DURANT EL 
2013-2014 

5.1 RECERCA.  

5.1.1 CONFERÈNCIES IMPARTIDES  

5.1.2 COMUNICACIONS A JORNADES, CONGRESSOS, 

WORKSHOPS.  

5.1.3 PUBLICACIONS  

5.2 FORMACIÓ. 

5.2.1 ASSISTÈNCIA A CONGRESSOS  

5.2.2 ESTADES A L’ESTRANGER 

5.2.3       TESIS DOCTORALS 
5.3 DOCÈNCIA  

 

6.    PROJECTES EN ELS QUALS INTERVÉ LA CÀTEDRA 

 

7. COL·LABORACIONS AMB ELS GRUPS DE RECERCA I XARXES DE 

RECERCA 

 

8. TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS 

8.1 PARTICIPACIONS EN REUNIONS DELS GRUPS D’INVESTIGACIÓ 

 8.2 DIFUSIÓ DELS CONEIXEMENTS 

 

9. IMPACTE EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

 

10. ALTRES



Memòria 2013-2014  Introducció 

 2 

1. INTRODUCCIÓ 

La Càtedra d’habitatge de la Universitat Rovira i Virgili (URV) va ser creada 
pel Consell de Govern de la Universitat l’11 de juliol de 2013, constituïda el 
18 desembres de 2013 i la presentació oficial es va realitzar el 19 de febrer 
de 2014. 

És el resultat de la recerca i els projectes que sobre habitatge es venien fent 
des de l’àmbit jurídic des de l’any 1996 i que venen sota els auspicis del  
Grup de Recerca d’Accés a l’Habitatge de la URV (dit grup va estudiar de 
forma interdisciplinària el fenomen de l’habitatge i, especialment, l’anàlisi 
legal de les estructures jurídico-privades dels ordenaments jurídics català, 
espanyol i europeu que hi afecten). 

 

La Càtedra té com a objectiu crear una plataforma estable en recerca, 
docència i transferència de coneixements en matèria d’habitatge des d’un 
punt de vista interdisciplinar i internacional. És la primera d’aquestes 
característiques a Catalunya i una de les primeres a tota Espanya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto de la presentació oficial de la Càtedra 19 de febrer de 2014 
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2. OBJECTIUS DE LA CÀTEDRA 

Tres són els objectius de la càtedra: 

1. En primer lloc, impulsar els treballs de recerca centrats a nivell 
local, nacional i internacional.  

1.1 A l’habitatge té lloc el desenvolupament individual i familiar de la 
persona, és a dir, és un espai que garanteix el lliure desenvolupament de la 
personalitat. En aquest punt es plantegen diversos reptes en l’actualitat, 
com poden ser els següents: 

- L’habitatge social en lloguer, és a dir, com gestionar l’habitatge públic 
de la manera més eficient possible tot possibilitant al ciutadà amb menys 
recursos un habitatge digne i adequat. La realitat ens mostra que els parcs 
públics d´habitatge són deficitaris i, per tant, es fa palesa la necessitat de 
professionalitzar i fer viables aquests parcs. 

- Analitzar la manera d’optimitzar les formes de tinença immobiliària en 
l’actualitat, com són per exemple la propietat, la propietat horitzontal, el 
lloguer, l’aprofitament per torns de béns immobles d’ús turístic, les 
cooperatives d’habitatge, el dret de superfície o el cens emfitèutic. En 
aquest sentit, un nou model d’innovació social per a la provisió d’habitatges 
ha estat el model de cooperativa impulsat per Sostre Cívic. 

- La identificació de noves fórmules d’innovació de tinences a l’habitatge, 
és a dir, nous règims de tinença immobiliària, com poden ser la propietat 
temporal i la propietat compartida, que el legislador català té intenció de 
regular com a formes alternatives d’accés a l’habitatge, per donar sortida 
als 3,5 milions d’habitatges buits. 

1.2 Quant a l’habitatge com a bé d’inversió i de consum, els punts d’interès 
i reptes en aquest punt són els següents: 

-  En general, el finançament hipotecari dels habitatges. Dintre d’aquest 
àmbit podem incloure l’anàlisi de les operacions actives i passives del 
mercat hipotecari, és a dir, tant la flexibilitat, seguretat i eficiència de la 
hipoteca com a dret real de garantia immobiliària, com la titulització de 
préstecs hipotecaris com a mecanisme de refinançament del sistema 
financer. 

- La informació i la protecció en la compravenda i el lloguer 
d´habitatges. Tot això està relacionat amb el dret del consumidors i 
usuaris, que preveuen generalment deures d’informació precontractual a 
complir per l´empresari. En aquest sentit, el Grup de Recerca d’Accés a 
l’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili va redactar el text base del 
Projecte de Llei que actualment es discuteix en el Parlament, que té com a 
principal objectiu modificar el Codi de Consum i protegir d’una manera 
òptima als consumidors. 

- Responsabilitat civil en la construcció d’edificis. 
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- El contracte d’obra. 

- La permuta de solar per edificació futura. 

- La declaració d’obra nova i la llicència d’obres. 

2. En segon lloc portar a terme activitats de formació (cursos, jornades, 
postgraus de la FURV, etc.) de suport a les activitats que contribueixen a 
millorar la formació dels agents econòmics del territori involucrats en el 
fenomen de l’habitatge. 

3. I en tercer lloc, portar a terme activitats de transferència de 
reconeixement i de divulgació científica, tant a nivell local, nacional com 
internacional; i destinats a les institucions privades i públiques. De fet, 
Espanya, a diferència d’altres països (ex. Països Baixos, Anglaterra), no té 
tradició d’estudi interdisciplinar de l’habitatge: no hi ha graus i pocs 
postgraus (tots sectorials: arquitectura, dret, administració, etc.); només 
una càtedra (Saragossa). Per tant, és la primera càtedra a Catalunya i la 
segona d’Espanya (primera, de fet, amb vocació més enllà de l’àmbit local) 

 

3. PARTNERS 

La càtedra d’habitatge té els següents partners. Quatre són fundacionals i 
els altres quatre s’han afegit en el procés post-fundacional (desembre 2013-
febrer 2014). 
 
 

Secretaria d’Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya-Agència de 

l’Habitatge (FUNDACIONAL) 

 

Cambra de la Propietat Urbana de 
Tarragona (FUNDACIONAL) 
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Col·legi de Notaris de Catalunya 
(FUNDACIONAL) 

 

 

 

 

 

 

Ajuntament de Tarragona-SMAHUSA 
(FUNDACIONAL) 

 

 

 

Col·legi de Registradors de la 
Propietat i Mercantil d’Espanya 

 (pendent signatura) 

 

 

 

 

 

Ajuntament de Reus 

(pendent signatura) 

 

 

Consejo General de Colegios de 
Administradores de Fincas de 

España 

(pendent signatura) 
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Col·legi d’APIs de Tarragona 

(pendent signatura) 

 

 

 

 

Finalment, té un acord trianual amb 
la Dirección General de Arquitectura, 

Vivienda y Suelo, Ministerio de 
Fomento per l’encàrrec d’estudis, 
essent el primer per a 2014 sobre 

els lloguers a Europa a la llum de la 
Llei 4/2013. 

 

 

 

 
 

4. CONSELL ASSESSOR 

Es va constituir el Consell Assessor de la Càtedra amb els següents 
membres: 

- Sr. Javier Burón, gerent a Urbania ZH Gestión 

- Prof. Dr. Peter Boelhower, Director de l’OTB (Onderzoek voor de 

gebouwde omgeving) 

- Sr. Guillem Fernández, expert en habitatge. 

- Dr. Padraic Kenna, professor a la National University of Ireland 

- Prof. Dr. Jesús Leal, catedràtic de Sociologia de la Universitat 

Complutense de Madrid. 

- Dra. Montse Pareja Eastaway, professora titular d’Economia de la 

Universitat de Barcelona. 

- Dr. Juli Ponce, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat 

de Barcelona. 

- Dr. Julio Rodríguez, ex-President del Banc Hipotecari d’Espanya i ex-

assessor al Banc d’Espanya 

- Sr. Xavier Climent, arquitecte. 
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5. RESUM DE LES ACTIVITATS REALITZADES PER LA CÀTEDRA 
DURANT EL 2013-2014 

5.1 RECERCA 

5.1.1 CONFERÈNCIES IMPARTIDES  

1.- Sergio Nasarre Aznar va impartir la conferència ad hoc, “Tenencias 
intermedias en derecho español”, a la Dirección General de Arquitectura, 
Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, Gobierno de España,  a Madrid, 
16 d’octubre de 2013. Nombre de participants: 25 

2.-Sergio Nasarre Aznar va impartir la conferència “L’eficiència energètica. 
Sostenibilitat i nous materials” al II Congreso de Eficiencia Energetica y  
Smarts Citis, celebrat a Palau de Fires i Congressos de Tarragona el 7 de 
novembre de 2013. Nombre de participants: 200.  
http://www.congresoeficienciaenergetica.com/  

3.- Héctor Simón Moreno va impartir la conferència “La vivienda com a dret 
humà”; i Sergio Nasarre Aznar va impartir la conferència que porta per títol 
“Decisions judicials a favor de la vivienda”. Ambdues conferències 
presentades a la  Jornada de la Càtedra d’inclusió social, “Dia Internacional 
del Drets Humans”, organitzada per la Càtedra d’inclusió Social i realitzada 
a la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV el 10 desembre de 2013. 
Nombre de participants: 50 

4.- Elga Molina Roig ha impartit la conferència en els Seminaris del Màster 
Universitari en Dret de l´Empresa i la Contractació (MUDEC), que ofereix el 
Departament de Dret Privat, Processal i Financer de la Facultat de Ciències 
Jurídiques de la URV. El dia 5 de desembre de 2013 sobre els Aspectes 
Novedosos i Problemàtics de la Llei 4/2013, de 4 de juny, d´arrendaments 
urbans. Nombre de participants: 15 

4.- Sergio Nasarre Aznar va impartir la conferència “Formas alternativas de 
acceso a la vivienda”, Al Curso servicios locales de vivienda, organitzat per 
la Diputación de Barcelona, Barcelona, 5 de febrer de 2014. Nombre de 
participants: 60 

5.- Estela Rivas Nieto va impartir a conferència  “Las Sociedades Anónimas 
Cotizadas del Mercado Inmobiliario (SOCIMIS), Jornada sobre la Ley 
4/2013, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de 
viviendas, 12 de febrero de 2014, organitzades pel Instituto Vasco de 
Administración Pública (IVAP), a través de la Escuela Vasca de Estudios 
Territoriales y Urbanos (EVETU), amb col·laboració amb la Vice consejería 
de Vivienda del Departamento de Empleo y Políticas sociales del Gobierno 
Vasco. Al mateix acte també va participar Sergio Nasarre Aznar va impartir 
la conferència, “Políticas de alquiler en Europa”. Nombre de participants: 50 
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6.- Sergio Nasarre Aznar va participar a les “Sesiones sobre crisis 
internacional y armonización del derecho hipotecario en Europa”, 
Universidad de Cambridge, 13 febrero de 2014, en el Departament 
d’Economia Inmobiliaria. 

7.- Sergio Nasarre Aznar va impartir la conferencia “Los arrendamientos 
urbanos en una perspectiva comparada”, en el marca del Debate coyuntura 
inmobiliaria, organitzada per l’Asociación de Promotores Inmobiliarios del 
Tarragonés. A Tarragona, el 27 de març de 2014. Nombre de participants: 
50 

8- Sergio Nasarre Aznar va impartir la conferència convidada  titulada El 
marco jurídico del derecho a la vivienda”, a la Jornada sobre Vivienda 
organitzada conjuntament l’Ajuntament de Reus  i l’Associació de veïns de 
Reus. 24 abril de 2014. Nombre de participants: 60 

9- Sergio Nasarre Aznar va participar al  l Study Space de la Universidad de 
Georgia. La seva conferència convidada va portar per títol “The EU Reaction 
to Over-Indebtedness”; relatiu a es mesures espanyoles i europees per 
evitar el sobre endeutament familiar i facilitar l’accés a l’habitatge. 
Barcelona, 8 de maig de 2014. Nombre de participants: 50. 
http://law.gsu.edu/metrogrowth/3240.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Intervenció del Dr. Juli Ponce, organitzador del Study Space 



Memòria 2013-2014  Comunicacions 
 

 9 

10.- Sergio Nasarre va participar en el congrés de FEANTSA en Madrid. Juny 
2014. Nombre de participants: 150.  

http://www.feantsa.org/spip.php?article3176&lang=en 

11.- Sergio Nasarre va impartir la conferència Sobre les clàusules sol i les 
males practiques bancaries en el Col·legi d’avocats de Terrassa. Terrasa, 6 
de juny 2014. Nombre de participants: 50. 

http://terrassainforma.com/2014/06/tertulia-vermut-sobre-la-clausula-sol-
al-col%E2%80%A2legi-dadvocats-de-terrassa/ 

12.- Sergio Nasarre Aznar, va impartir la conferència "The 2007 Credit 
Crunch and its impact on Housing. A Civilian Perspective", on es van 
destacar els trets comuns entre els països mediterranis, en concret, Malta-
Espanya, que va generar un interessant debat amb jutges, acadèmics i 
professionals assistents. Universitat de Malta, 15 juliol 2014. Nombre de 
participants 60. 

5.1.2 COMUNICACIONS A JORNADES, CONGRESSOS, WORKSHOPS 

1. Blanca Deusdad Ayala va participar en el Workshop COST Action IS1102 
Social services, welfare state and places realitzat a la Universidad de 
Islandia, Reykjavik 3-6 de juny 2013. Presentació preliminar de l’article 
Older Adults, Housing Accessibility And Consequences of the Economic 
Crisis. Nombre de participants: 80 

2. Blanca Deusdad Ayala va participar a les Jornadas de Local stakeholders.  
COST Action IS1102 Social services, welfare state and places “Un futuro 
deseable para las personas mayores del mañana con actores locales”. URV, 
Tarragona, 12 de setembre 2013. Nombre de participants: 70. 
http://www.cost-is1102-cohesion.unirc.it/national-pages/spain/tarragona-
action-unit 

3. Blanca Deusdad Ayala va participar par en el Workshop COST Action 
IS1102 Social services, welfare state and places realitzat a la Universidad 
de Galati, Romania. Galati, els dies 5 a 8 de novembre de 2013. Va 
presentar la comunicació en el Plenary de Older Adults, Housing 
Accessibility And Consequences of the Economic Crisis. Nombre de 
participants: 80 
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4.- Héctor Simón Moreno va participar amb la contribució “La cátedra de 
vivienda de la Universidad Rovira i Virgili y los problemas actuales de la 
vivienda en Cataluña y España", en la Jornada COST WG2 WORKSHOP dins 
el “COST Action SOS Cohesion- Social services, welfare state and places: 
Workshop and open local seminar” (http://www.cost-is1102-
cohesion.unirc.it/), concretament en el “WG2.4. Housing and 
neighbourood”. El Workshop ha tingut lloc a la Facultat d´Economia i 
Empresa de la Universitat de Barcelona. Barcelona, 5 de març de 2014. 
Nombre d’assistents: 10. 

 

 

 
 
5 - Participació al Seminari ENHR Private Rented Markets (Copenhaguen, 20 
i 21 març de 2014) amb el paper realitzat per Elga Molina Roig i Rosa Maria 
Garcia Teruel: "The influence of the tenant’s unilateral right of withdrawal 
on the efficiency of the rental market”. Nombre d’assistents: 15 
 

 

 

 

6.-Blanca Deusdad Ayala es la Coordinadora del Workshop WS-04: Housing 
& Living Conditions of Ageing Populations del congrés de ENHR 2014 que es 
celebrarà a Edinburgh, 1-4 de juliol de 2014. Nombre de participants: 150 

7.- Sergio Nasarre Aznar, ha presentat la ponència titulada “Promoting the 
efficiency of tenancy law in Europe” al Congrés de ENHR 2014 celebrat a 
Edinburgh 1-4 de juliol de 2014. Nombre de participants: 150 

 

  
 
 

8.-  Héctor Simón Moreno i Rosa Maria Garcia Teruel han participat al 
congrés “The Welfare State in Portugal in the Age of Austerury”, ISEG – 
Lisboa School of Economics and Management, Lisboa 9-10 maig 2014. 
Nombre assistents: 100. En aquest context: el Dr. Héctor Simón Moreno ha 
coordinat el stream-workshop “The Housing Crisis in European Peripheral 
Countries”, tractant la crisi immobiliària a països com Portugal i Espanya. I 



Memòria 2013-2014  Comunicacions 
 

 11 

Rosa Maria Garcia Teruel  ha presentat una comunicació sobre les reformes 
en arrendaments urbans a Espanya i la “rehabilitació per renda” titulada: 
“Legal reforms in urban leases and the new rehabilitation for rent in Spain". 
Nombre de participants: 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Héctor Simón Moreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosa Maria Garcia Teruel
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9.- Emma López Solé ha presentat juntament amb la Professora 
Immaculada Armadans de la UB, la comunicació titulada “Which 
competence do professional mediators need to develop in Catalonia” al 
congrés internacional organitzat per la International Association for Conflict 
Management (IACM), celebrat a Leiden (Països Baixos) del 4 al 7 de juliol 
de 2014. Nombre de participants: 300 

 

 

 

 

 

5.1.3 PUBLICACIONS  

1.- Elisabet Cerrato Guri, "Aspectos procesales de la propiedad temporal y 
la propiedad compartida", a Justicia, 2014 (en premsa). 

2.- Elisabet Cerrato Guri, “El concurso de las persones físicas: análisis de 
dos supuestos problemáticos”, Problemas procesales del concurso de 
acreedores, editorial Atelier, Barcelona, 2013, pp. 17 a 36. 

3.- Rosa Maria Garcia Teruel, “Participaciones preferentes, los defectos de 
información de las entidades de crédito”, en Fòrum Jurídic Digital – Col·legi 
d’Advocats de Tarragona, 2013. Aquest article també va ser reconegut com 
el millor treball del Grau en Dret del Concurs d’Investigadors organitzat per 
la FCJ. http://www.icatarragona.com/icat/icat/fitxers/2013/12/11/262.pdf 

4.- Héctor Simón Moreno, El proceso de armonización de los derechos 
reales en Europa, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 1 a 469. 

5.- Héctor Simón Moreno i Sergio Nasarre Aznar, “Fraccionando el dominio: 
las tenencias  intermedias para facilitar el acceso a la vivienda”, Revista 
Crítica de Derecho Inmobiliario, 739, 2013, pp. 3063 a 3122. 

6.- Sergio Nasarre i Mª José Soler, “Otras formas de acceso a la vivienda. 
Las tenencias intermedias: antecedentes, concepto y cálculo del esfuerzo 
familiar”, Apunta d’Habitatge, Observatori Local de l’Habitatge, Diputació de 
Barcelona, núm. 4, 3er trimestre 2013, pp. 18 a 29 (junto a Mª José Soler) 
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7.#$Elga$Molina$Roig,$“La$ineficacia$del$arrendamiento$urbano$como$forma$de$acceso$a$
la$vivienda”en$Internacional+Journal+of+Land+Law&+Agricultural+Science+nº+8+(desembre$
2013).$http://www.gipur.org/journals/index.php/landAS/article/view/41 

8.- Sergio Nasarre Aznar, “A legal perspective of the origin and the 
globalization of the current financial crisis and the resulting reforms in 
Spain”, Contemporary Housing Issues in a Globalized World, Padraic Kenna 
(Ed.), Ashgate Publishing, 2014, pp. 37-72 

9.- Emma López Solé, “Mediación y calidad” Revista IURIS, Actualidad y 
práctica del derecho, núm. 212, 2014, pp.15-18 

10.- Rosa Maria Garcia Teruel. “Participaciones preferentes. Un producto 
complejo en manos de consumidores”. Revista jurídica de Catalunya. Vol. 113, 
Nº 2/2014 , págs. 397-429. 
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5.2 FORMACIÓ 

5.2.1 ASSISTÈNCIA A CONGRESSOS 

1. Blanca Deusdad Ayala va assistir a les Jornadas de Local stakeholders.  
COST Action IS1102 Social servicees, welfare state and places.  Les 
jornades Porten per títol “Un futuro deseable para las personas mayores del 
mañana con actores locales”. Es van desenvolupar al Campus Catalunya de 
la URV, Tarragona, el dia 12 de setembre de 2013. Nombre de participants: 
80 

http://www.cost-is1102-cohesion.unirc.it/national-pages/spain/tarragona-
action-unit 

2. Estela Rivas Nieto, Nuria Lambea LLop i Rosa Maria Garcia Teruel van 
assistir al II Congreso de Eficiencia Energetica y  Smarts Citis, celebrat a 
Palau de Fires i Congressos de Tarragona el 7 de novembre de 2013. 
Nombre de participants: 200 

http://www.congresoeficienciaenergetica.com/ 

 

5.2.2 ESTADES A L’ESTRANGER 

Nuria Lambea Llop està fent una estada de recerca l’estranger de tres 
mesos al OTB Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies, 
de la Universitat Tecnològica de Delft (TU Delft), Països Baixos.  

 

5.2.3 TESIS DOCTORALS 

1. Rosa Maria Garcia Teruel està realitzant la tesi doctoral sobre la 
Rehabilitació per renda. 

2. Nuria Lambea Llop està realitzant la tesi doctoral sobre la gestió de 
l’habitatge social. 

3. Elga Molina Roig està realitzant la tesi doctoral sobre l’arrendament urbà 
com forma d’accés a l’habitatge. 
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5.3 DOCÈNCIA 

 

La càtedra organitza, juntament amb la FURV (Fundació URV), dos 
postgraus durant el curs acadèmic 2013/2014 i que tenen continuïtat al 
curs 2014/2015. 

- Diploma d’Especialització en Mediació. Dirigit pel Dr. Sergio Nasarre 
Aznar i la Sra. Emma López Solé. Nombre d’alumnes: 25 
http://housing.urv.cat/portada/docencia/postgrau-mediacio/ 
  
 

- Postgrau d’Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat. Dirigit pel Dr. 
Héctor Simón Moreno. Nombre d’alumnes: 35 
http://housing.urv.cat/portada/docencia/postgrau-agent-immobiliari/ 

 

La Càtedra també participà en el postgrau de la Universitat de Barcelona 
(UB) denominat  L’accés a l’habitatge en un context de crisis, el 18 de 
desembre de 2013. Nombre d’alumnes: 50 A l’annex 6 està el programa del 
postgrau. 

A més a més els professors implicats a la càtedra tenen docència en els 
Màster oficials de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV: 

- Màster de Dret de l’empresa i de la contractació (MUDEC). Nombre 
d’alumnes curs 2013/2014: 20 

- Màster en Advocacia (MA). Nombre d’alumnes curs 2013/2014: 30 
- Màster en Administració i Estudis Avançats (MADP).  Nombre 

d’alumnes curs 2013/2014: 8 

1) El 22 de març de 2014 va tenir lloc la Cloenda de la 1ª Edició del Curs 
d´Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat 2013/2014, organitzat per la 
Universitat Rovira i Virgili i el Col·legi d´Administradors de la Propietat 
Immobiliària de Tarragona. La cloenda va tenir lloc a la seu de la Fundació 
de la Universitat Rovira i Virgili i van assistir el Prof. Dr. Sergio Nasarre 
Aznar i el Dr. Héctor Simón Moreno, coordinadors del Curs, i el Sr. Gil 
Cristià Llebat, President del Col·legi d´Administradors de la Propietat 
Immobiliària de Tarragona. L´acte va finalitzar amb una copa de cava i 
l´entrega dels Diplomes. El Curs està homologat per la Generalitat de 
Catalunya doncs compleix amb els requisits establerts en la Llei 18/2007, 
de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge i en el Decret 12/2010, de 2 de 
febrer, pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat d’agent 
immobiliari i es crea el Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya. 
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Imatge Cloenda de la 1ª Edició 
Curs d´Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat 2013/2014 

 

 

 

     

 

2) El 28 de juny de 2014 va tenir lloc la Cloenda de la 2ª Edició del Diploma 
d’Especialitzacio en Medicació, organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i 
la FURV (Fundació URV). La cloenda va tenir lloc a la seu de la Fundació de 
la Universitat Rovira i Virgili i van assistir el Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar i 
la Sra. Emma López Solé, coordinadors del Curs. El programa del curs està 
homologat pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. També 
compta amb el partenariat del despatx de mediadors ADDO Conflict 
Resolution, amb seu a Barcelona i Tarragona. 
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Imatge Cloenda de la 2ª Edició 
Curs  d’Especialitzacio en Medicació 2013/2014 
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6. PROJECTES EN ELS QUALS INTERVÉ LA CÀTEDRA 

La Càtedra participa en projectes nacionals i internacionals, dels quals 
destaquem: 

1. Projecte TENLAW del 7è Programa Marc de la Comissió Europea 

Els investigadors de la càtedra constitueixen els partner espanyols d’aquest 
projecte, que és el primer que estudia els arrendaments urbans arreu de la 
Unió Europea. L’objectiu del projecte TENLAW és proporcionar la primera 
comparativa a escala europea del dret d’arrendament. En una primera 
etapa, s’analitzen les legislacions nacionals i els seus efectes en les 
polítiques i els mercats nacionals d’habitatge. En un segon pas, s’estudia 
l’efecte de la legislació de la Unió Europea sobre la política nacional 
d’habitatge en general i sobre la legislació arrendatícia en particular. En un 
tercer pas, l’objectiu és fer una proposta per a una millor coordinació de la 
Unió Europea pel que fa a la política de tinença de l’habitatge, en particular 
a través de l’elaboració d’uns principis comuns amb una òptima regulació 
del dret d’arrendament. Aquesta investigació s’adapta a les prioritats del 
programa d’Estocolm donada la relació existent entre el dret d’arrendament 
i els drets humans socials. 

El projecte TENLAW està coordinat pel Prof. Dr. Christoph Schmid, de la 
Universitat de Bremen. A més d’aquesta, són partners del projecte les 
següents Universitats: la Universitat de Pisa (Itàlia); la Technical University 
Delft (Holanda); la Universitat de Tartu (Estònia); la Universitat Rovira i 
Virgili (Espanya); la Universitat de Lund (Suècia); la Universitat de Silèsia 
(Polònia); la International School of Social and Business Studies 
(Eslovènia); la Universitat de Southampton (Regne Unit) i el Metropolitan 
Research Institute (Hongria). El nombre de països implicats i estudiats és 
de 31. 

http://www.tenlaw.uni-bremen.de/ 

 

2. Projecte “Las tenencias intermedias para facilitar el acceso a la 
vivienda”  

La Universitat Rovira i Virgili, a través del seu grup de recerca d’accés a 
l’habitatge, ha desenvolupat des de 2009 treballs sobre les denominades 
“tinences intermèdies”, és a dir, la conceptualització i disseny de la 
naturalesa jurídica i regulació de noves figures alternatives de tinença de 
béns, especialment d’habitatge. Són la propietat compartida i la propietat 
temporal, que resulten ser una important novetat en la conceptualització del 
dret de propietat privada en el nostre sistema jurídic – privat. Es va lliurar 
un esborrany de normativa a la Generalitat de Catalunya (conveni 2011 
Secretaria d’Habitatge, Agència de l’Habitatge de Catalunya) sobre propietat 
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compartida i propietat temporal, amb la finalitat que fos una base per a la 
seva regulació en el dret civil de Catalunya. Després, al juliol del 2012 es 
recollia una primera proposta de regulació per a les dues figures. Una 
ulterior decisió va portar a desenvolupar aquesta obra per a la seva 
incorporació en el Codi Civil de Catalunya a través de la Comissió de 
Codificació de Catalunya, Subcomissió de Drets Reals, que va lliurar la seva 
versió per al ple de la Comissió el 21-12-2012. El text es troba en la fase 
final prelegislativa per a la seva incorporació en el Codi Civil, va entrar al 
Parlament de Catalunya aquest mes de juny 2014. Els anys 2013 i 2014, el 
Projecte “Las tenencias intermedias para facilitat el acceso a la vivienda” ha 
estat dotat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat (Projecte de Recerca 
Fonamental no Orientada, DER2012-31409) per a estudiar l’extensió de les 
TI a la resta d’Espanya. Durant el darrer trimestre de 2013 s’han mantingut 
reunions i sessions de treball amb el Ministeri de Justícia i amb el Ministeri 
de Foment. 

 

3. Projecte “Eurohipoteca” (ja finalitzat)  

Des de l’any 2003, diversos investigadors espanyols van iniciar el “Projecte 
Eurohipoteca” que té com a finalitat seguir la recerca iniciada els anys 60 a 
Europa i continuada per diversos investigadors, com el Dr. Otmar Stöcker o 
la VdP, en relació a la creació d’una hipoteca comuna a Europa, la 
“eurohipoteca”. Aquest grup a contribuït a publicacions com les “Basic 
Guidelines for a Eurohypothec” (Varsòvia, 2005) o l’aparició de 
l’”eurohipoteca” al Llibre Verd de la Unió Europea sobre la creació d’un 
mercat hipotecari a Europa (2005). Els resultats van influir en diverses 
reformes legislatives del mercat hipotecari tant a França (2006) com a 
Espanya (2007), en la creació de la Hipoteca Centreamericana i en dotzenes 
de treballs científics. www.eurohypothec.com 

 

4. Gestió d’habitatge social.  

En un context actual, on el percentatge de població amb dificultats d’accés a 
l’habitatge ha crescut, Espanya només disposa d’un 2% d’habitatge social 
de lloguer (respecte del parc total). Una xifra baixa, si ho comparem amb el 
18% del Regne Unit o el 32% dels Països Baixos. Els principals motius van 
relacionats amb la històrica inclinació de les polítiques públiques espanyoles 
al foment del règim en propietat, però a aquest fet se li suma la dificultat 
que comporta el finançament i la gestió d’un parc d’habitatge social de 
lloguer, sobretot si es té en compte que els principals proveïdors d’habitatge 
social a Espanya són entitats públiques. 
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Aquest projecte se li ha concedit una subvenció per a treballs de recerca 
sobre Administració pública de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca (AGAUR), de la Generalitat de Catalunya. 

 

5. Projecte DAAD  

Que porta com a títol: The Housing Markets 
of Southern Europe in face of the crisis (Els 
Mercats d’Habitatge d’Europa del sud 
davant la crisi). Aquest consisteix en 
l’assistència i participació  d’alguns dels 
investigadors de la Càtedra en el seminari celebrat a la ciutat alemanya de 
Görlitz de l’1 al 5 de desembre del 2013; i que culminarà amb la publicació 
d’un llibre al 2014. A l’annex 7 està el programa de la jornada. 

La temàtica principal d’aquest projecte se centra, tal i com indica el seu 
títol, en els mercats d’habitatge de l’Europa del sud, els quals són: Portugal, 
Espanya, Itàlia, Grècia i Xipre. Aquests són països on el mercat de 
l’habitatge es troba en el centre de la crisi econòmica i financera, a la qual 
se li sumen les retallades del pressupost públic en tots els sectors (entre 
ells, el de l’habitatge). A més, són països amb unes polítiques d’habitatge 
semblants, amb estructures i característiques comunes, que justifiquen el 
seu estudi conjunt i comparat. El fet de realitzar investigació comparativa, a 
més, permet exposar, identificar i adoptar línies o mètodes de bona 
pràctica, i evitar així, errades ja comeses en un passat recent. 

En definitiva, es pretén la creació d’un grup de recerca interdisciplinari i 
multinacional, que aprofundeixi en els temes mencionats i on es posin de 
relleu les polítiques d’habitatge d’aquests països, i on es busquin i proposin 
solucions per redreçar els problemes del mercat de l’habitatge sorgits de la 
crisi. 

6. Rehabilitació per renda.  

La rehabilitació per renda és una modalitat d’accés a l’habitatge de lloguer 
en què es substitueix l’obligació de l’arrendatari de pagament de la renda en 
diners per la rehabilitació o reforma de l’habitatge arrendat. Des de 2013, 
mitjançant la Llei 4/2013, de mesures de flexibilització i foment del mercat 
de lloguer d’habitatge,  s’ha inclòs aquesta possibilitat en el marc de la Llei 
d’Arrendaments Urbans (LAU) de 1994, si bé aquesta figura ja s’utilitzava a 
la pràctica, sotmesa a la regulació del Codi Civil, i en altres ordenaments 
jurídics, com per exemple la figura de la masoveria urbana prevista en la 
Llei 18/2007, del dret a l’habitatge de Catalunya. 

No obstant això, aquest nou enquadrament en la LAU presenta problemes 
de compatibilitat amb alguns dels preceptes, donat que és una llei 
essencialment prevista per als arrendaments on la renda és satisfeta en 
diner. 
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7. Projecte de dret a l’habitatge i prevenció dels desnonaments.  

Al desembre de 2013, es concedeix el primer estudi oficial de la Comissió 
Europea en relació a la promoció del dret a l’habitatge als països membres i 
les conseqüències dels desnonaments. Aquesta proposta realitzada 
és guanyadora de la convocatòria de la Direcció General de Treball, 
Assumptes Socials i Inclusió de la Comissió Europea, sent dotada amb 1€ 
milió. 
Aquest estudi persegueix analitzar les causes socials, econòmiques i 
financeres de la crisi, el context actual, conseqüències i mesures adoptades 
a cada Estat membre. Per aconseguir aquest objectiu, és necessari: 

- Analitzar dades reals en referència als desnonaments, perfils de 
famílies desallotjades i factors de risc. 

- Identificar les mesures de prevenció dels desnonaments, l’entorn 
legal d’aquest procés i possibles canvis. 

Aquest projecte es realitza amb la participació de la Universitat Rovira i 
Virgili, la European Federation of National Organisations Working with the 
Homeless (FEANTSA), la National University of Ireland Galway i Human 
European Consultancy. 

 

 

 

La reunió de dit projecte a Tarragona van ser els dies  20 i 21 de juny de 
2014. Nombre de participants: 7 

 

 

 

 

Intervenció del Sr. Marcel Zwamborn, Project Manager del projecte 
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7. COL·LABORACIONS AMB ELS GRUPS DE RECERCA I XARXES DE 
RECERCA 

La càtedra participa activament en els següents grups d’investigació: 

1.- Workshop a Berlín sobre el Dret Hipotecari a Europa, Japó i Ilinois. El dia 
21 de setembre de 2013. Nombre de participants: 25 

2.- Reunió sobre “Las reformas hipotecarias y cédulas hipotecarias” 
conjuntament amb els registradors i l’Associació de Bancs Hipotecaris 
alemanys. El dia 23 de setembre de 2013 a Berlín. Nombre de participants: 
15 

3.- Reunion del Comitè de Coordinació de l’ENHR (European Network for 
Housing Reserarch) a Leipizig, el dia 18 d’octubre de 2013. Nombre de 
participants: 20 

4.- Participació a les reunions del TENLAW (VDP-Meeting Barcelona, 13 de 
setembre de 2013, Berlín VDP Runder Tuisch, 26 de setembre de 2013 i 
Coimbra 26 de novembre de 2013). Nombre de participants: 40 

5.- Héctor Simón ha participat com a reviewer en el Meeting del Projecte 
europeu TENLAW, que va tindre lloc a la localitat de Delft. 6 i 7 de febrer de 
2014. Nombre de participants: 30 

6.- Participació al Seminari “The Housing Markets of Southern Europe in 
face of the crisis” dins del Projecte DAAD a Görlitz, Alemanya, on els 
diversos països participants han exposat estudis sobre problemàtiques en el 
seu mercat d’habitatge arrel de la crisi del 2007, així com també possibles 
reptes futurs, tot des d’una perspectiva multidisciplinar. Nombre de 
participants: 40 

7.- El 10 de desembre de 2013 varis membres de la càtedra s’han reunit 
amb estudiants del MBA de la URV per a ajudar-los amb la recerca sobre els 
edificis de cooperativa d’habitatge amb serveis, un mètode alternatiu per a 
satisfer la necessitat  d’habitatge que,  amb un fort component 
social,  inclouen serveis comuns i fomenta la interacció entre els usuaris. 
Nombre de participants: 5 

8.- Col·laboració amb OFIDEUTE, que és un servei gratuït d'informació i 
assessorament adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el 
pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris i que estan en risc de perdre el 
seu habitatge principal i que ofereix l’Agència de l’habitatge de Catalunya. 

http://www.agenciahabitatge.cat/wps/portal?WCM_GLOBAL_CONTEXT=ca
%2Fahc%2Fweb%2Fserveis%2Fciutada%2Fofideute 
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9.- Emma López Solé i Nuria Lambea Llop, 28 de març de 2014. Van viatjar 
a Londres per reunir-se amb un representant de la Housing Association 
L&Q, una de les entitats proveïdores més grans al Regne Unit, la qual 
gestiona uns 70.000 habitatges a Londres i al sud-est d’Anglaterra; i amb 
l’entitat de mediació Camden Mediation, la qual ofereix, entre d’altres 
serveis, mediació immobiliària. Les dues temàtiques principals de discussió 
van ser : el model de gestió d’habitatge social a Anglaterra, tractant 
les housing associations com a proveïdor principal, i la mediació 
immobiliària. 

 

 

 

 

10.- Elga Molina ha col·laborat amb el “Pilot Project - Promoting protection 
of the right to housing – Homelessness prevention in the context of 
evictions”, de la Comissió Europea, DireccióGeneral de Treball, Assumptes 
Socials i Inclusió. Ref. VC/2013/0611. 

 

 

 

 

 

11. - Sergio Nasarre Aznar participa en el  workshop sobre Dret Hipotecari a 
Europa a Berlín ("Runder Tisch"). La finalitat de la reunió científica, que es 
desenvolupa des de 2006, és tractar amb molta profunditat i rigor 125 
qüestions claus sobre la hipoteca a Europa. En la present edició 
s'intercanviaran experiències amb la Comissió Europea i la European Bank 
Authority. També assisteixen experts d'Estats Units i Canadà. 22 i 23 de 
maig de 2014 
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12.- Suport al Grup de Recerca Consolidat (2014 SGR 483) que porta per 
títol “Àrea de Dret Internacional Privat” de la Universitat de Barcelona (UB), 
amb l'Investigador principal: J.J. Forner Delaygua (Catedràtic de Dret 
Internacional Privat de la Universitat de Barcelona –UB-).  

13.- Suport a la Clínica jurídica del dret Immobiliari (CliHab) de la 
Universitat de Barcelona (UB).  

 

14.-  Suport al Grup de Recerca Consolidat Creativitat, Innovació i 
Transformació Urbana de la Universitat de Barcelona (UB) (2014 SGR 954). 
Dirigit per la Dra. Montserrat  Pareja.  

 

15.- Suport al grup de recerca “Dret probatori” (2014 SGR 438), en el qual 
l’investigador principal és el Dr. Joan Picó (Catedràtic de Dret Processal de 
la URV). 

 

16.- Suport al grup de recerca “Dret civil català i dret privat europeu"  
(2014 SGR 223) dirigit pel Dr. Pedro del Pozo (Catedràtica de Dret Civil de 
la URV). 

 

17.- Suport al grup de recerca “Fonaments romanístics de Dret Privat” 
(2014 SGR 1503) dirigit per la Dra. Encarnació Ricart (Catedràtica de Dret 
Romà de la URV) 

18.- European Network for Housing Research (ENHR), com a plataforma 
d’organització per a institucions i particulars d’Europa (així com també de 
l’exterior) que participen activament en la investigació en l’àmbit de 
l’habitatge. Actualment compta amb prop de 1000 particulars i 100 
institucions membres que representen gairebé tots els països d’Europa. Tot 
i ser una xarxa europea, els investigadors no europeus són igualment 
benvinguts a unir-se. 

 

http://www.enhr.net/ 
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19.- Grup d’Investigació internacional per al Desenvolupament de la 
Propietat Urbana i Rústica (GIPUR). Xarxa que reuneix els treballs i línies 
d’investigació desenvolupats pels seus directors juntament amb els 
diferents investigadors d’àmbit interdisciplinar, espanyols i estrangers, 
teòrics i pràctics, des dels anys 90, en l’àmbit de la propietat – rústica i 
urbana-, dels sistemes registrals, del crèdit hipotecari i dels mercats 
financers 

 

 

http://www.gipur.org/ 

 

20.- Amb Sostre Cívic per dur a terme projectes en comú amb la càtedra 
d’habitatge de la URV.   

 

http://www.sostrecivic.org/es 
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8. TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS 

S’han realitzar reunions de treballs amb diferents organismes, de les quals 
destaquem: 

1. - Reunió amb el Ministeri de Justícia sobre els projectes de la Càtedra 
(gestió de l’habitatge social, nova LAU –Llei d’arrendaments urbans-, 
tinències intermèdies, mediació, desnonaments) 27 de setembre de 2013. 
Nombre de participants: 5 

 

2.- Assessorament a la Generalitat de Catalunya i participació en les 
diverses comissions preparatòries de l’Avant projecte de Llei catalana de 
tinències intermèdies. Es va presentar el 24 de febrer de 2014 a exposició 
pública. Nombre de participants: 10 

 

3. – Sergio Nasarre Aznar, Estela Rivas Nieto, Rosa Maria Garcia i Núria 
Lambea Llop, van assistir a una reunió amb els responsables d’habitatge de 
l’Ajuntament de Barcelona en relació a una proposta de gestió d’habitatge 
social a Barcelona mitjançant la possible creació d’una SOCIMI (Societats 
Anònimes Cotitzades d’Inversió Immobiliària) de caràcter social (en el 
projecte Casa de les Idees). Els altres assistents institucionals eren els 
representantes de Cevasa, Consorci de l’Habitatge de Barcelona 
(Ajuntament de Barcelona), Coop57, Departament de Qualitat de Vida 
(Ajuntament de Barcelona), La Caixa, Sostre Cívic, Visoren. Barcelona, 29 
de maig de 2014. Nombre de participants: 15 

     

 

 

 

A més  a més s’han fet les següents activitats: 

1.- Elga Molina Roig va ser escollida entre els vuit participants del concurs 
“Vols saber què investigo?” que es va celebrar durant la Setmana de la 
Ciència 2013 a la URV.  
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2.- Presentació del llibre “El proceso de armonización de los derechos reles 
en Europa”, 23 de abril de 2014, d’Héctor Simón. 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Presentació de la càtedra a l’Ajuntament de Cambrils, 5 de juny de 2014 

4.- Sergio Nasarre va comparèixer davant el Parlament català per informar 
sobre la reforma del Codi Civil català en matèria de propietat horitzontal. 19 
de juny 2014. 

 

 

 

 

5. Redacció i direcció de la Newsletter Càtedra 
d´Habitatge de la URV. Aquesta publicació 
multimèdia mostra els projectes i treballs 
d’investigació duts a terme per la Càtedra 
d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. 
Compta també amb publicacions d’experts en 
habitatge. ISSN: 2386-2068 

Número 1. Juny 2014 

https://itunes.apple.com/es/book/housing/id881460701?mt=11
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9. IMPACTE EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

Respecte l’impacte de la càtedra, de les seves actuacions i dels seus 
membres es pot consultar: 

http://housing.urv.cat/mitjans/ 

A la plana web es on es recull de forma actualitzada les actuacions de la 
Càtedra i l’impacte que té a la societat. 

 

10. ALTRES 

1.- Els membres de la càtedra van organitzar el Congrés ENHR 2013 a la 
ciutat de Tarragona. http://www.enhr2013.com/ En el qual es van 
presentar més de 480 papers. 

 

 

 

 

http://www.enhr2013.com/  

2.- Núria Lambea Llop ha guanyat el concurs de Jóvenes Investigadores 
Noveles 2014 organitzat per la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, 
amb l’article: ‘Gestión de vivienda social: Comparativa entre España y Reino 
Unido’ 

3.- Sergio Nasarre ha estat convidat com a Examinador Extern a la 
Universitat de Malta, formant part de 5 tribunals de Dret d'Obligacions i 
Contractes, que donen lloc al títol de "Doctor" als estudiants que ho superin. 
7-11 juliol 2014.  


