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1. INTRODUCCIÓ 
 
La Càtedra UNESCO 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 de desembre 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 jurídiques-privades dels ordenaments jurídics català, espanyol i 
europeu que hi afecten). Aquest grup ha obtingut el reconeixement de la 
Generalitat com a grup consolidat a la convocatòria de 2017. 

 
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 
interdisciplinari i internacional. És la primera d’aquestes característiques a 
Catalunya i una de les primeres a tota Espanya. La Càtedra d’Habitatge de la 
URV es la seu de la primera Càtedra reconeguda per la UNESCO sobre el Dret a 
l’habitatge.   
 
2. OBJECTIUS DE LA CÀTEDRA 
 
La Càtedra UNESCO d’Habitatge URV desenvolupa tasques de recerca, docència i 
transferència de coneixements especialitzats. 
 
Quan a la recerca, les línies d’investigació de la Càtedra, a través del Grup de 
Recerca d’habitatge (HRG), engloben totes les qüestions relacionades amb 
l’habitatge des d’un punt de vista interdisciplinari i internacional. Les línies de 
recerca de la Càtedra estan finançades amb projectes de recerca de nivell tant 
nacional com internacional. 
 
Quant a la docència, la Càtedra garanteix una docència especialitzada, basada 
en la investigació, i destinada tant als professionals del mercat immobiliari i de 
l’habitatge, com als treballadors de les Administracions públiques i responsables 
polítics com als ciutadans en general. 
 
Quant a la transferència, volem apropar els resultats de la nostra recerca a la 
societat i que aquesta ho percebi i ho senti com un retorn per a millor l’accés a 
l’habitatge de les famílies. 
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Parant especial atenció a l’impacte social del nostre treball, volem generar una 
millora real en la societat en tot allò relatiu a l’habitatge. 
 
3. PARTNERS 
 
La Càtedra UNESCO d’Habitatge té els següents partners.  
 

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

 

Cambra de la Propietat Urbana 
de Tarragona  

 

Col·legi de Notaris de Catalunya  

 

Ajuntament de Tarragona-
SMHAUSA  

 

Col·legi de Registradors de la 
Propietat i Mercantil de 
Catalunya 
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Ajuntament de Reus 

 

Consejo General de Colegios de 
Administradores de Fincas de 
España 

 
Col·legi Administradors de la 
Propietat Immobiliària de 
Tarragona (COAPI Tarragona) 
  
Consejo General de Agentes de 
la Propiedad Inmobiliaria de 
España 
  
 
 
A més a més, tenim el suport de la Direcció General d’Arquitectura, Habitatge i 
Sòl del Ministeri de Foment. 
 
 
4. CONSELL ASSESSOR 
 
Es va constituir el Consell Assessor de la Càtedra amb els següents membres: 

- Javier Burón, gerent d’habitatge, Ajuntament de Barcelona. 
- Prof. Dr. Peter Boelhower, OTB (Onderzoek voor de gebouwde omgeving). 
- Guillem Fernández, COOP57. 
- 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. 

- Xavier Climent, arquitecte. 
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5. ORGANIGRAMA 
 
L’organigrama de la Càtedra UNESCO d’Habitatge inclou les següents 
responsabilitats: 
 
 

 
 
6. XARXES: 
 
ENHR – European Network for Housing Research 
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. https://www.enhr.net 
El Dr. Sergio Nasarre és membre del seu Comité de Coordinació des del 2014. 
 
GIPUR - Grup d’Investigació internacional per al Desenvolupament de la 
Propietat Urbana i Rústica  
Xarxa que reuneix els treballs i línies d’investigació desenvolupades pels seus 
directors juntament amb els diferents investigadors d’àmbit interdisciplinari, 
internacional, 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. 
 
ELI – European Law Institute 
Institut fundat al juny de 2011 com a una organització totalment independent, té 
com a objectiu millorar la qualitat de la legislació europea, entesa en el sentit 
més ampli. Es pretén iniciar, conduir i facilitar la investigació, per fer 
recomanacions i proporcionar orientació pràctica en el camp del 
desenvolupament jurídic europeu. 
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COST- European Cooperation in Sciencie and Technology.  
Les accions COST són unes xarxes flexibles, ràpides i efectives d’investigadors 
per a cooperar i coordinar activitats de recerca finançades. Les accions COST 
permeten als investigadors europeus el desenvolupament de les seves pròpies 
idees científiques en qualsevol àmbit de coneixement. El Prof. Sergio Nasarre és 
representant d’Espanya en l’acció COST From sharing to caring, dedicada a 
l’economia col·laborativa.  
 
The European Law and Tech Network 
Xarxa amb més de 250 investigadors que se centra en l’estudi dels aspectes 
legals de la tecnologia, en concret, de les plataformes digitals d’economia 
col·laborativa i blockchain. http://europeanlawtech.eu  
 
 
7. FORMACIÓ 
 
7.1 FORMACIÓ QUE ORGANITZA LA CÀTEDRA UNESCO D’HABITATGE 
JUNTAMENT AMB LA FURV: 
 
La Càtedra ve organitzant, juntament amb la FURV, dos programes formatius 
especialitzats, homologats per les respectives Administracions per a 
desenvolupar les corresponents professions (mediador i agent immobiliari). 5ª 
edició en el curs 2017-2018 dels dos: 

- Postgrau d’especialització en Mediació. Dirigit pel Prof. Dr. Sergio Nasarre 
Aznar i la Sra. Emma López Solé. Nombre d’alumnes: 17. 
 http://housing.urv.cat/portada/docencia/postgrau-mediacio/ 

- Curs d’Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat. Dirigit pel Dr. Héctor 
Simón Moreno. Nombre d’alumnes: 21.  
http://housing.urv.cat/portada/docencia/postgrau-agent-immobiliari/ 

 
 
7.2 FORMACIÓ EN LA QUE COL·LABORA: 
 
A més a més els professors implicats a la Càtedra tenen docència en els Màsters 
oficials de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV: 

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

- Màster en Advocacia (MA). Nombre d’alumnes: 30. 
- Grau en Dret. Nombre d’alumnes: 150. 
- Grau Relacions Laborals i de l’Ocupació. Nombre d’alumnes: 50. 
- Grau en Treball Social. Nombre d’alumnes: 50. 
- Grau de Turisme i Grau de Geografia i Ordenació del Territori. Nombre 

d’alumnes d’entrada: 78 
- Doble grau en Dret i Administració i Direcció d’Empreses. Nombre 

d’alumnes d’entrada: 30. 
- Doble grau en Dret i Relacions Laborals i de l’Ocupació. Nombre d’alumnes 

d’entrada: 30 
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8. RECERCA. TRANSFERÈNCIA. DIVULGACIÓ. IMPACTE  
 
8.1 PROJECTES DE RECERCA NACIONALS I INTERNACIONALS EN ELS 
QUALS INTERVÉ LA CÀTEDRA UNESCO D’HABITATGE URV 

 
 
1. Gestió d’habitatge social (AGAUR, Generalitat de Catalunya i FI 
2016). Aquest projecte té per objectiu l’estudi i el consegüent 
disseny en el Dret civil espanyol de noves formes de gestió de 
l’habitatge social a Espanya, focalitzant-ho sobretot en les entitats 
proveïdores i administradores. Per a fer-ho, és essencial l’estudi 
de països on existeix un bon sistema de gestió d’habitatge social; 

així doncs, el projecte inclou un estudi comparat amb els sistemes del Regne 
Unit i dels Països Baixos  
 
2. Nous reptes de la intermediació immobiliària d'habitatges (AGAUR, Generalitat 
de Catalunya, FI 2017 i Beca del Consejo General de Agentes de la Propiedad 
Inmobiliaria de España). La professió de la intermediació immobiliària a Espanya 
està liberalitzada des de l’any 2000. Això significa que qualsevol persona pot 
exercir la professió, sense la necessitat de tenir una formació acadèmica 
específica. No obstant, l’adquisició d’un habitatge es pot considerar una de les 
operacions més importants que una persona fa al llarg de la seva 
vida,  no només perquè es destinen la major part dels ingressos per accedir-hi 
i mantenir-lo,  sinó també perquè constitueix un espai on es desenvolupa la vida 
més íntima, privada i familiar de les persones.  
 

3. Projecte coordinat “Habitatge col.laboratiu” 
(DER2017-84726-C3-1-P) del Ministerio de Economía y 
Competitividad. Projecte I+D Programa estatal de 

recerca científica i tècnica d’excel·lència que vol analitzar el marc legal i les 
implicacions que es deriven de l’anomenat “habitatge col·laborativa”, és a dir de 
quina manera el marc legal dels diversos “fenòmens col·laboratius” influeix en 
afavorir o en llastrar l’accés a la habitatge i com hauria de reformular-se per 
afavorir o per pal·liar aquests efectes, respectivament. 
 

4. Projecte COST From sharing to caring: 
examining socio-technical aspects of the collaborative economy 
(SharingandCaring), COST Action, (2017-2020). El Dr. Nasarre ha estat nomenat 
representant d’Espanya en aquesta acció per a estudiar la sostenibilitat de 
l’economia col·laborativa. 
 

 
5. Accesibilidad universal comunidades de 
propietarios. España y Europa (2018-2019). Fundació 
Mútua de Propietaris. 
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6. Projecte d’investigació ICREA 2016-2020. Aquest 
programa contribueix a intensificar la investigació que 
porten a terme catedràtics universitaris que es troben en 
una fase totalment activa i expansiva de la seva recerca. 

 
7. Grup de Recerca Reconegut Housing Research Group de la URV. 
 
8. Grup de Recerca Consolidat Housing Research Group (AGAUR, Generalitat de 
Catalunya). 

 
 
9. Projecte Socatel, de la Comissió Europea, 
H2020-EU.3.6.2.2. - Explore new forms of 
innovation, with special emphasis on social 
innovation and creativity and understanding how all 

forms of innovation are developed, succeed or fail. 
 
 
10. Beca José Castillejo del Ministerio de Educación, 
Cultura. Projecte d'investigació sobre la influència dels 
drets fonamentals en el Dret privat. 

 
 
11. Legal aspects regarding energy efficiency upgrades 
in multi-owner residential buil	 dings (JRC, 2017) 
 
 
 
 

 
 
12. Housing policy in the EU (Govern d’Alemanya) (2017-2019) 
 
 
 
PROJECTES I CONTRACTES DE TRANSFERÈNCIA JA FINALITZATS 
 

1. Anàlisi de viabilitat comercial d’eines i assessoraments 
vinculats a les tinences intermèdies (R2B-URV). El projecte 
busca aprofundir en el coneixement de mercat i en la demanda 
potencial que suposen aquestes noves figures dins del mercat 
immobiliari per tal de desenvolupar una oferta de serveis 

aprofitant la situació privilegiada de coneixement que té la Càtedra UNESCO 
d’habitatge de la URV com impulsora de la llei.   
 
 

2. Projecte TENLAW del 7è Programa Marc de la Comissió 
Europea. Té l’objectiu de realitzar una comparativa a nivell 
europeu de l’arrendament, analitzant les polítiques 
nacionals d’habitatge, l’efecte de la legislació de la UE sobre 
les polítiques nacionals i coordinar a nivell europeu les 
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polítiques de tinença de l’habitatge. Nombre de països implicats i estudiats és de 
31. 
http://www.tenlaw.uni-bremen.de 
 
3. Projecte de dret a l’habitatge i prevenció dels desnonaments. 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. Està publicat per la Comissió 
Europea des de maig de 2016 a 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7892&type=2
&furtherPubs=yes 
 
4. Naturalesa de CESCE i garantia de les cèdules d’internacionalització, Verband 
deutscher Pfandbriefbanken (Berlín, Alemanya). 
 
5. Projecte Tender “The Cross Border Acquisition of Real Estate in the EU: 

Problems which Arise for Citizens”. 
(IP/C/JURI/IC/2015-009; Directorate of 
Citizens' Rights and Constitutional Affairs), 
liderat pel Prof. Dr. Peter Sparkes 
(Universitat de Southampton). Està publicat 
pel Parlament Europeu a  
http://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2016/556936/IPOL_STU(2016)

556936_EN.pdf 
 
 
 
6. Comentaris a la nova regulació de les tinences intermèdies (CEJFE, Generalitat 
de Catalunya). Les tinences intermèdies estan concebudes per a contribuir a 
superar els obstacles en els que actualment es troba l’accés a l’habitatge a les 
nostres ciutats. Una tinença estable però limitada (en el temps o en la seva 
progressiva adquisició) en relació a la propietat absoluta possibilita un menor 

esforç econòmic per a les famílies, al 
temps que hi ha una menor necessitat 
de liquiditat per a les entitats de 
crèdit. També afavoreix la reducció de 
l’estoc d’habitatge buit al donar més 
opcions a la seva progressiva 
mobilització 
 
7. Elaboració d’uns Principis per a un 
nou Dret d’Arrendaments Urbans per a 
Catalunya (Secretaria d’Habitatge, 
Generalitat de Catalunya). S’han 

desenvolupat uns principis per crear un Dret vigent a Catalunya en matèria 
d’arrendaments urbans per a aproximar-lo a sistemes centreeuropeus més 
funcionals. 
 
 

8. El règim jurídic dels condohotels (Fundació Banc Sabadell). 
La finalitat del projecte és l’estudi i l’anàlisi de la figura 

	



	 11	

jurídica del condohotel, que s’aplica establiments d’allotjament turístic i 
consisteix en la concurrència de diversos propietaris de manera de cadascun és 
titular d’una habitació. S’estudiarà des d’un punt de vista comparat amb la 
finalitat d’identificar els factors i els límits que justifiquin que, avui per avui, els 
condohotels no tinguin una aplicació exitosa, a més d’analitzar les seves 
potencials que ajudarien al desenvolupament econòmic i turístic. 
 

9. La hipoteca inversa (ja finalitzat, BBVA). Aquest projecte 
tractarà la sostenibilitat del sistema de pensions i l’aplicació 
efectiva de la Llei de Dependència, en l’actual context 
econòmic. En particular, analitzarà la hipoteca inversa com 
alternativa de finançament privat i com optimitzar i adequar 

la seva regulació, des d’una perspectiva contractual, tributària i de drets 
humans, per ajustar-la a les necessitats actuals de la gent gran. 

 
10.  Estudi de les problemàtiques de les comunitats 
de propietaris  (Mutua de Propietaris). Aquest 
projecte s’ha desenvolupat en dues fases. En primer 
lloc, en l’elaboració d’una enquesta que recull els 
reptes presents i futurs de les comunitats de 
propietaris, que ha estat contestada per més de 
1.000 persones de tota Espanya. I, en segon lloc, 
sobre els resultats s’ha fet una anàlisi legal del 
perquè d’algunes qüestions rellevants (com la 
convivència i la necessitat d’implementar noves 
tecnologies), tot proposant reformes legislatives. 

https://gestionline.mutuadepropietarios.es/es/newsletter-agentes-es/839-la-
fundacion-mutua-de-propietarios-presenta-el-estudio-la-accesibilidad-en-las-
viviendas-de-espana-2.html 
 
 

11. Projecte The Changing Institutions of Private Rental 
Housing: An International Review – 10-country survey 
by UNSW Australia. Anàlisi sobre el sistema de lloguer 
a Espanya. 

 
 
12. Projecte COST Action IS1102 Social Services, Welfare State and Places és 
una xarxa de coneixement integrada al programa internacional COST (European 
Cooperation in Science and Technology) en què s’analitzaran els efectes de la 
reestructuració dels serveis socials des de diferents punts de vista. 

 
 
 
13. Un nou dret d’arrendaments urbans per a Catalunya per afavorir l’accés a 
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l’habitatge (CEJFE, Generalitat de Catalunya). Elaboració d’uns comentaris als 
principis d’arrendaments urbans aprovats al gener de 2017. 
 
14.La ejecución civil privada: realització per persona o entitat especialitzada 
(R2B-URV). Aquest projecte pretén la creació d’una empresa que, en el marc 
d’un procés d’execució, pugi gestionar la venta dels béns embargats (en 
substitució de la subhasta judicial) a través d’una persona o una entitat 
especialitzada per obtenir un millor preu. 
 

15. Projecte del Ministeri “Reformando las Tenencias de 
Vivienda: El acceso a través del alquiler, la propiedad y 
su tributación y Propuesta Tributaria para una 
ordenación integral de la Vivienda en Propiedad y en 

Alquiler”. Estudi interdisciplinar sobre com s’han de tornar a concebre els 
lloguers, la propietat hipotecada i la seva tributació per a facilitar l’accés a 
l’habitatge de les persones. 
 
 

16. Rehabilitació per renda (AGAUR, Generalitat de Catalunya i FI-
DGR 2015). La Llei 4/2013, de mesures de flexibilització i foment 
del mercat de lloguer d’habitatge, introdueix la possibilitat a 
l’article 17.5 de la vigent Llei d’Arrendaments Urbans de 
substituir, en els arrendaments d’habitatge, l’obligació de 
pagament de la renda en diner per part de l’arrendatari pel 

compromís de rehabilitar o reformar l’habitatge arrendat. 
 
17. Projecte d’empleo juvenil (PEJ), Ministerio de Economía y Competitividad). 
 
18. Stakeholder consultation for a consumer market study on the functioning of 
the real estate services for consumers in the Europe de la  Comisión Europea. 
Coordinación del consorcio: Ipsos –London Economics and Deloitte Luxembourg. 
L'objectiu de l'estudi és avaluar el funcionament del mercat de serveis 

immobiliaris residencials des d'una perspectiva de 
consum en els 28 estats membres de la UE, més 
Noruega i Islàndia. Una de les tasques principals 
que formen part de l'estudi és explorar fins a quin 
punt el marc regulador vigent proporciona una 
protecció suficient als consumidors que estan 
llogant, deixant, comprant o venent una propietat 
en el seu propi país o en un altre Estat membre 
de la UE, Noruega i Islàndia. 

 
 
Tota la informació sobre els projectes de recerca a: 
http://housing.urv.cat/portada/recerca/projectes/ 
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8.2 PUBLICACIONS 
 
Són un total de 152 publicacions en 14 països: 
 

 
 
 

 
1. Nasarre Aznar, S., “Collaborative housing and blockchain”, Administration, vol. 66, 

núm. 2 (2018), Irlanda, pp. 59–82. 
 https://content.sciendo.com/abstract/journals/admin/66/2/article-p59.xml 

 
2. Nasarre Aznar, Sergio, Ownership at the stake (once again): housing, digital 

contents, animals and robots”, Journal of Property, Planning and Environmental 
Law (JPPEL), Regne Unit, Vol. 10 Issue: 1, 2018, pp. 69-86, 
https://doi.org/10.1108/JPPEL-12-2017-0040 

 
3. Adan Domenech, F.,  “La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea vulnera principios básicos del Derecho procesal español”, Revista de la 
Facultad de Derecho de México, setembre-desembre 2017, n. 269, vol. 1, pp. 427-
474. 

 
4. Nasarre Aznar, S. i Molina Roig, E., “A legal perspective of current challenges of 

the Spanish residential rental market”, International Journal of Law in the Built 
Environment, Regne Unit, Vol. 9 Issue: 2, 2017, pp. 108-122. 
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5. Garcia Teruel, R. M. i Lambea Llop, N., “Catalonia, and the need for balanced 
housing tenures”. Global Tenant. International Union of Tenants’ Quarterly 
Magazine, març 2017, Estocolm, Suècia, p. 9.  
 

6.  Deusdad, B., Javornik, J., Mas R.,  i Marbán, R., “Care in the wake of the financial 
crisis. Gender implications in Spain and the United Kingdom”, a la monografia 
Flavia Martinelli, Anneli Anttonen i Margitta Mätzke (Eds.). Social services 
disrupted. Implications and challenges for a crisis-ridden Europe, (SPI. ICEE: 
0.068. Ciències polítiques). Open access: 
https://www.elgaronline.com/view/9781786432100.00017.xml?pdfVersion=true. 
DOI: http://dx.doi.org/10.4337/9781786432117 

 
7. Deusdad, B., Lev, S., Pace, C., i Vella, S., “Care for older people in three 

Mediterranean countries: discourses, policies and realities of de-
institutionalisation” a la monografia Flavia Martinelli, Anneli Anttonen i Margitta 
Mätzke (Eds.). Social services disrupted. Implications and challenges for a crisis-
ridden Europe, ed. Edward Elgar publishers. (SPI. ICEE: 0.068. Ciències 
polítiques). Open access: 
https://www.elgaronline.com/view/9781786432100.00017.xml?pdfVersion=true. 
DOI: http://dx.doi.org/10.4337/9781786432117 
 

8. Simón Moreno, H., “El Derecho de bienes en el Derecho Privado europeo”, en John 
Alberto Tito-Añamuro (Dir.), La unificación del derecho privado en Europa y 
América Latina: un estudio conjunto de problemas, desafíos y proyecciones, 
Università Degli Studi di Perugia, Roma-Perugia-México, 2017, pp. 43-94. 

 
9. Garcia Teruel, R. M. “Renovation of residential housing stock under tenancy law: a 
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8.3 CONFERÈNCIES IMPARTIDES; COMUNICACIONS A JORNADES, 
CONGRESSOS, WORKSHOPS 
	
Són	290	conferències	en	30	països	
 

 
 

 
 

1. Comunicació del Dr. Nasarre i la Dra. Garcia 
Teruel “Una experiencia gamificada para 
concienciar a los jóvenes sobre la pérdida de 
la vivienda y el drama del sinhogarismo” 
(junto con S. Nasarre), a V Jornada de 
Innovación Docente. La motivación en la 
docencia. 12-7-2018, organitzat a Tarragona 
pel Grup d’Innovació Docent de la Facultat de 
Ciències Jurídiques, Universitat Rovira i 
Virgili. Nombre assistents:: 40 persones 

 
 

2. Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “Què passa amb l’habitatge” a la 
XXIX Setmana Cultural de l’Ateneu de Tarragona, 14-05-2018. Nombre 
assistents: 25 persones. 
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3. Conferència de la Dra. Estela Rivas amb el títol “La fiscalitat de les operacions 
immobiliàries” en el Curs d’instruments de política local d’habitatge, Diputació de 
Barcelona, 23/10/2017. Nombre assistents: 80 persones. 
https://www.diba.cat/es/web/hua/-/curs-d-instruments-de-politica-local-d-
habitatge 

 
4. El Dr. Sergio Nasarre ha participat en la 

segona edició de Speakeasy: usos i 
consums de l’habitatge. 12-05-2018. 
Nombre assistents: 60 persones. 
http://www.monapart.com/es/magazine/no

ticias/usos-y-consumos-de-la-vivienda-
segunda-edicion-de-speakeasy 
 
 
 
 

5. Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “L’accés a l’habitatge avui” a la 
Jornada de Formació de la Fundació Mambré “Context actual de tinences de 
l’habitatge i noves fórmules d’accés, 12-04-2018. Nombre assistents: 50 
persones. http://housing.urv.cat/participacio-de-diversos-investigadors-de-la-
catedra-a-la-jornada-de-formacio-de-la-fundacio-mambre/ 
 

6. Conferència del Sra. Nuria Lambea amb el títol “Bones pràctiques en la gestió 
d’habitatges socials” a la Jornada de Formació de la Fundació Mambré Context 
actual de tinences de l’habitatge i noves fórmules d’accés, 12-04-2018. Nombre 
assistents: 50 persones. http://housing.urv.cat/participacio-de-diversos-
investigadors-de-la-catedra-a-la-jornada-de-formacio-de-la-fundacio-mambre/ 
 
 
7. Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “Anti-evictions cases before 
Spanish courts”, al Congrés internacional Austerity on trial. Legal mobilisation 
and austerity policies in Europe, Universitat Lliure de Brussel·les, Brussel·les, 21 i 
22-09-2017. Nombre assistents: 150 persones. 
 

8. Conferència del Dra. Rosa Maria Garcia 
amb el títol “El contracte de lloguer i la 
masoveria urbana” a la Jornada de 
Formació de la Fundació Mambré Context 
actual de tinences de l’habitatge i noves 
fórmules d’accés, 12-04-2018. Nombre 
assistents: 50 persones. 

http://housing.urv.cat/participacio-de-
diversos-investigadors-de-la-catedra-a-la-

jornada-de-formacio-de-la-fundacio-
mambre/ 

 
 

9. Ponència de la Dra. Blanca Deusdad, ponència, el projecte SoCaTel H2020 a 
Eurofound (CE) en el marc del “Experts seminar on Digitalisation of social 
services”, Brussel·les, 01-12-2017. Nombre assistents: 25 persones. 
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10. Conferència del Dr. Sergio Nasarre ¿Qué pasa con la vivienda?, Colectivo Oscar 
Romero, Torreforta (TGN), 20-6-2018. Nombre assistents: 20 persones. 
 

11. Conferència de la Dra. Rosa Maria Garcia amb el títol “Renovations in lieu of rent 
in Spanish Tenancy Law: challenges and opportunities” al  Seminari Zentrum für 
Europäische Rechtspolitik, de la Universitat de Bremen, 27-10-2017. Nombre 
assistents: 10 persones. 
 

12. Comunicació de la Dra. Milenka Villca amb el títol “Timeshare of holiday property 
in Spain: operation, characteristics and taxtation System” al Seminari 
internacional Socio-technical aspects on circular and collaborative economy, 
organitzat per la Càtedra UNESCO d’habitatge de la URV, 16-03-2018. Nombre 
assistents: 15 persones. http://housing.urv.cat/2018-2/international-seminar-
cost-colaborativeeconomy/ 
 

13. Conferència del Dr. Sergio Nasarre, “European lessons in tenancy law”, La 
Valeta, Universidad de Malta, 2-7-2018. Nombre assistents.: 30 persones. 
 

14. Conferència de la Dra. Rosa Maria Garcia amb el títol “Masoveria urbana: 
recomendaciones para usuarios y propietarios” a la Jornada “Buscant solucions 
per les cases buides de poble a l’Empordà”, Sant Pere Pescador, 19-01-2018. 
Nombre assistents: 20 persones.  
 

15. Conferència del Dr. Héctor Simón amb el títol “El Règim de compravenda i el 
règim del contracte de mandat al Codi 
Civil de Catalunya” a la Jornada sobre el 
Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, a 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Tarragona, 28-02-2018. Nombre 
assistents: 40 persones. 
http://www.icatarragona.com/agenda/for

macio-icat/2172/jornada-sobre-
modificacions-del-llibre-vi-del-codi-civil-

de-
catalunya/secretaria%40icatarragona.com 
 

 
16. Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “Management, governance & 

decision making: status of property law, challenges & ways forward. Spain”, al 
Workshop on legal considerations for energy efficiency upgrades of multi-owner 
apartment buildings,  Comisión Europea, DG-Energy, Brussel·les, 9-11-2017. 
Nombre assistents: 30 persones. 
 

17. Comunicació de la Dra. Garcia Teruel amb el títiol “The impact on the housing 
market of real estate crowdfunding platforms”, a la 9th International Conference 
of the Association of Law, Property and Society. Universitat de Maastricht (Països 
Baixos), 2-6-2018. Nombre assistents: 25 persones. 
 

18. Conferència del Dr. Héctor Simón amb el títol “Més enllà del lloguer o la venda, 
projectes alternatius d'habitatge arreu del món” la Jornada Tens una casa buida, 
lloguer o venda o per reformar Riba Roja d’Ebre, 11-11-2017. Nombre 
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assistents: 15 persones. http://www.cowocatrural.cat/ca/agenda/buscant-
solucions-per-a-les-cases-buides 
 

19. Conferència del Sergio Nasarre amb el títol “Injury to reputation and privacy in 
Spain”, International Conference Protection of personality rights in EU Member 
States, Chamber of Attorneys at Law and Research Centre of European Private 
Law (Faculty of Law, University of Silesia), Katowice, Polònia, 17-11-2017. 
Nombre assistents: 150 persones. 
 

20. Comunicació de la Dra. Milenka Villca amb el títol “La eficiencia energética en la 
vivienda e incentivos fiscales para promoverla” al XIII Congrés de Ciència 
Regional d’Andalusia, 16-11-2017. Nombre assistents: 30 persones. 
http://housing.urv.cat/es/la-dra-diana-marin-y-la-dra-milenka-villca-
presentaron-sus-comunicaciones-al-xiii-congreso-de-ciencia-regional-de-
andalucia/ 
  

21. Comunicació del Dr. Sergio Nasarre i Eva Coll amb el títol “Legal and economic 
externalities of using home as a 
working space” al Seminari 
internacional Socio-technical 
aspects on circular and 
collaborative economy, organitzat 
per la Càtedra UNESCO 
d’habitatge de la URV, 16-03-
2018. Nombre assistents: 25 

persones. 
http://housing.urv.cat/2018-
2/international-seminar-cost-

colaborativeeconomy/ 
 
 
 

22. Conferència del Dr. Sergio Nasarre al Workshop “Building governance and energy 
efficiency: mapping the interdisciplinary challenge a la Universitat d’Oxford”, 
Regne Unit, 23-03-2018. Nombre assistents: 20 persones. 
https://www.law.ox.ac.uk/news/2018-03-19-building-governance-and-energy-
efficiency-mapping-inter-disciplinary-challenge-shape 
 

23. Conferència de la Dra. Rosa Maria Garcia amb el títol “Real Estate Crowdfunding 
in Spain” al International Seminar on IT Law. Faculty of Law – Universidad Aix-
Marseille. Aix en Provence, França, 23-02-2018. Nombre assistents: 20 
persones. https://openagenda.com/opendatacalendar/events/droit-des-
technologies-de-l-information?lang=en 
 

24.  Comunicació de la Dra. Diana Marín amb el títol “Medidas para la captación de 
inversión inmobiliaria extranjera” al XIII Congrés de Ciència Regional 
d’Andalusia, 16-11-2017. Nombre assistents: 30 persones. 
http://housing.urv.cat/es/la-dra-diana-marin-y-la-dra-milenka-villca-
presentaron-sus-comunicaciones-al-xiii-congreso-de-ciencia-regional-de-
andalucia/ 
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25. Participació del Sr. Andrés Labella  a la taula rodona “Clínic legal per a 
propietaris” a la Jornada Tens una casa buida, lloguer o venda o per reformar 
Riba Roja d’Ebre, 11-11-2017. Nombre assistents: 15 persones. 
http://www.cowocatrural.cat/ca/agenda/buscant-solucions-per-a-les-cases-
buides 
 

26. Conferència del Dr. Federico Adán amb el títol “Brexit jurídic del Tribunal 
Suprem” al 13è workshop interdisciplinar: Dret a l’habitatge, protecció 
internacional dels deutors hipotecaris i habitatge i ciutadania, organitzat per la 
Càtedra UNESCO d’habitatge de la URV,  10-05-2018. Nombre assistents: 26 
persones. http://housing.urv.cat/2018-2/13e-workshop-interdisciplinar-dret-
proteccio-i-ciutadania/ 
 

27. Conferència del Dra. Diana Marín amb el títol “Compraventa de la ciudadanía de 
la Unión o de derechos de 
movilidad como fórmula para la 
captación de inversión inmobiliaria 
extranjera” al 13è workshop 
interdisciplinar: Dret a l’habitatge, 
protecció internacional dels deutors 
hipotecaris i habitatge i ciutadania, 
organitzat per la Càtedra UNESCO 
d’habitatge de la URV,  10-05-
2018. Nombre assis	 tents: 26 

persones. 
http://housing.urv.cat/2018-2/13e-

workshop-interdisciplinar-dret-proteccio-i-ciutadania/ 
 

28. Conferència de la Dra. Rosa Maria Garcia amb el títol “Repairs in lieu of rent in 
tenancy law: a new option for people at risk of housing exclusion” al Congrés 
internacional Tenlaw, Països Baixos, 28 i 29-09-2018. Nombre assistentes: 30 
persones. http://housing.urv.cat/congres-internacional-tenlaw-a-groningen-
paisos-baixos/ 
 

29. Participació del Dr. Sergio Nasarre al Tedx 
Gracia amb el títol “Un hogar para tod@s”, 07-
10-2018. Nombre assistents: 90 persones. 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=
K7ZTT6Yj0kw 
 
 
 
 

30. Comunicació de Carmen Gómez amb el títol “Emptio tollit locatum: dal diritto 
romano alla sua recezione nella tradizione giuridica europea” al 70th Conference 
of the Société Internationale ‘Fernand de Visscher’ pour l’Histoire des Droits de 
l’Antiquité (SIHDA), Bolonya, 14-10-2017. Nombre assistents: 50 persones. 
 

31. Conferència del Dra. Estela Rivas amb el títol 
“Impuestos vs Vivienda: ¿quién gana? al 
Congrés Nacional d’Agents de la Propietat 
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Immobiliària, 28 i 29-09-2017, Saragossa. Nombre assistents: 400 persones. 
 

32. Participació del Dr. Sergio Nasarre a la taula rodona “El futuro de nuestra 
profesión. Qué deberíamos ser y hacia dónde deberíamos ir” al Congrés Nacional 
d’Agents de la Propietat Immobiliària, 28 i 29-09-2017. Nombre assistents: 400 
persones. http://unioninmobiliaria.es/el-congreso-nacional-api-contara-con-
ponentes-de-primer-nivel-el-proximo-mes-de-septiembre-en-zaragoza/ 
 

 
 

33. Participació del Sra. Gemma Caballé a la taula rodona “El futuro de nuestra 
profesión. Qué deberíamos ser y hacia dónde deberíamos ir” al Congrés Nacional 
d’Agents de la Propietat Immobiliària, 28 i 29-09-2017. Nombre assistents: 400 
persones. http://unioninmobiliaria.es/el-congreso-nacional-api-contara-con-
ponentes-de-primer-nivel-el-proximo-mes-de-septiembre-en-zaragoza/ 
 
 

34. Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el 
títol “The right to housing: constitutional 
context and tangible contents” al Congrés 
Internacional organitzat po	 r la European 
Network for Housing Research, ENHR, Tirana, 
4, 5 i 6-09-2017. Nombre assistents: 20 
persones. http://housing.urv.cat/quatre-

investigadors-de-la-catedra-assisteixen-al-
congres-internacional-organitzat-per-la-

european-network-for-housing-research-
enhr-a-tirana-els-dies-45-i-6-de-setembre-

de-2017/ 
 

35. Conferència del Dra. Rosa Maria Garcia amb el títol “Helping vulnerable people to 
become tenants: replacing the rent for payments in kind in Spanish tenancy law” 
al Congrés Internacional organitzat por la European Network for Housing 
Research, ENHR, Tirana, 4, 5 i 6-09-2017. Nombre assistents: 15 persones. 
http://housing.urv.cat/quatre-investigadors-de-la-catedra-assisteixen-al-
congres-internacional-organitzat-per-la-european-network-for-housing-research-
enhr-a-tirana-els-dies-45-i-6-de-setembre-de-2017/ 
 

36. Conferència del Dr. Héctor Simón amb el títol “Registered land and adverse 
possession in Europe: comparative remarks”en el International Conference New 
Perspectives on Acquisitive Prescription, University of Groningen, Holanda, 11-
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05-2018. Nombre assistents: 20 persones. 
https://www.rug.nl/rechten/congressen/archief/2018/new-perspectives-on-
acquisitive-prescription/programme.pdf 
 
 

37. Conferència del Sra. Gemma Caballé amb el títol 
“Can condohotels work as a reside	 ntial 
alternative?” al Congrés Internacional organitzat 
por la European Networ	 k for Housing Research, 
ENHR, Tirana, 4, 5 i 6-09-2017. Nombre 
assistents: 15 persones. 
http://housing.urv.cat/quatre-investigadors-de-la-

catedra-assisteixen-al-congres-internacional-
organitzat-per-la-european-network-for-housing-

research-enhr-a-tirana-els-dies-45-i-6-de-
setembre-de-2017/ 

 
38. Conferència de Dr. Sergio Nasarre amb el títol “Spain ten years after the crisis: 

between ‘Robinprudence’ and structural changes in housing law “ al Congrés 
internacional Civil Law Protection of Citizens in the Financial Crisi, Universitat de 
Zagreb, Croàcia, 26-01-2018. Nombre assistents: 150 pesones. 
https://www.pravo.unizg.hr/_news/22927/program%202.pdf 
 

39. Conferència de la Dra. Diana Marín amb el títol “Golden Visa como incentivo a la 
inversión inmobiliaria extranjera en el contexto de la Unión Europea: residencia y 
ciutadania” a la Jornada sobre temas actuales de nacionalidad y extranjería, 
Facultat de Dret de la Universitat Abat Oliba CEU, Barcelona. 21-11-2017. 
Nombre assistents: 50 persones. 
 

40. Conferència del Dr. Hèctor Simón amb el títol “Protecció de l’habitatge a 
Catalunya vs la situació ́ dels països europeus” (prevenció ́ dels desnonaments)”.a 
la Jornada “Parlem sobre Habitatge”, organitzada pel Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, Montmeló, 7-11-2017. Assistents: 50 persones. 
http://www.vallesoriental.cat/media/repository/noticies/debats-
habitatge/2010170949_programa-debats-habitatge.pdf 
 

41. Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “La democratización del acceso a 
la vivienda: nuevas opciones” a la III Jornadas de vivienda, Consejo Insular de 
Menorca, Mahón, 27-10-2017 Nombre assistents: 50 persones. 
http://www.cime.es/contingut.aspx?IdPub=39933 
 

42. Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “El derecho de propiedad y la 
vivienda: sus limitaciones por interés social. Responsabilidad de las entidades en 
la financiación del mercado inmobiliario”, al Consejo General del Poder Judicial, 
Madrid, 20-9-2017. Nombre assistents: 50 persones. 
 

43. Conferència de la Sra. Nuria Lambea amb el títol “Habitatge social i 
sensellarisme” al Workshop Emprenedoria i sensellarisme, organitzat per 
Emprendedores sin Techo, a Tarragona, 26-10-2017. Nombre assistents: 50 
persones. https://www.tarragona.cat/cultura/agenda/2017/octubre/workshop-
emprenedoria-i-sensellarisme 
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44. Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “Alterations in Spanish 
Homeownership as a Result of the Financial Crisis”, ALPS (Association of Law, 
Property and Society” 9º Congreso internacional, Universidad de Mastrique 
(Països Baixos), 2-6-2018. Nombre assistents: 40 persones. 
 

45. Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “Preliminar legal analysis of 
Country reports on cases of collaborative economy”, COST Action CA16121. 
Action Title: From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the 
Collaborative Economy, Management Committee Meeting Budapest, Hungary 28-
5-2018. Nombre assistents: 70 persones. 
 

46. Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “Vivienda y economía 
col·laborativa” a la Jornada Internacional Contratación y consumo colaborativo: 
el nuevo reto del mercado en la economía digital, Barcelona, 20-10-2017. 
Nombre assistents: 100 persones. http://www.ub.edu/dret-butlleti/19-09-
17/Contratación_y_consumo_colaborativo.pdf 
 

47. Participació del Dr. Sergio Nasarre i la Sra. Nuria Lambea, a Jornada de 
sensellarisme celebrada a Can Massó; (Reus) per millorar l’atenció de les 
persones que es troben en risc d’exclusió residencial.  24-04-2018. 
http://housing.urv.cat/jornada-de-sensellarisme-celebrada-a-can-masso-reus-
per-millorar-latencio-de-les-persones-que-es-troben-en-risc-dexclusio-
residencial/ 

 
48. Conferència del Dr. Sergio Nasarre i 

el Sr. Isidre Monreal amb el títol  “El 
Umbral: entre tenir o no tenir un 
hogar” al Pint of Science, Tarragona, 
16-05-2018. Nombre assistents: 50 

persones. 
https://pintofscience.es/event/da-16-
pub-highland 
 
 
 

 
49. Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “Vivienda colaborativa y 

blockchain”, Congreso nacional “Hacia una nueva cultura para el acceso a la 
vivienda”, Universidad de Saragossa, 11-6-2018. Nombre assistents: 100 
persones. http://catedrazaragozavivienda.unizar.es 
 

50. Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “Repossessions in Spain”, 
European Workshop on Housing, Dublin Institute of Technology, Dublín (Irlanda), 
12-6-2018. Nombre assistents: 100 persones. 
 

51. Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “Housing law and policy in Spain”, 
International Workshop on Housing Law and Policy, ZERP, Universität Bremen, 
Bremen, Alemania, 24-5-2018. Nombre assistents: 20 persones. 
 

52. Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “Vivienda colaborativa y 
blockchain” al Congrés Hacia una nueva cultura para el acceso a la vivienda, 
Saragossa, 11 i 12-06-2018. Nombre assistents: 40 persones. 
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https://eventos.unizar.es/21413/detail/hacia-una-nueva-cultura-juridica-para-el-
acceso-a-la-vivienda.html 
 

53. Conferència del Sr. Andrés Labella amb el títol “Instrumentos jurídicos y de 
financiación vigentes para adaptar el parque de vivienda al cambio demográfico y 
desafíos que se plantean al marco legal del futuro”, en Jornadas La casa en una 
Sociedad que envejece, San Sebastián, 09-11-2017. Nombre assistents: 150 
persones.  http://etxelagunkoia.eus/presentaciones 

 
54. Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el 

títol “Promocionando la protección del de	
recho a la vivienda - Prevención de los 
desahucios y del sinhogarismo”, 
Ayuntamiento de Reus, Creación Red contra 
el sinhogarismo, 24-4-2018. Nombre 
assistents: 40 persones. 
 
 
 

55. Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “Ownership and decision-making 
in apartment/condominium buildings in Europe”, SHAPE Building governance and 
energy efficiency: mapping the inter-disciplinary challenge, Universidad de 
Oxford (Regne Unit), 23-3-2018. Nombre assistents: 20 persones. 

 
56. Conferència del Dra. Gemma Caballé amb 

el títol “Tenencias intermedias: propiedad 
compartida y propiedad temporal” en el 
en el Congrés Hacia una nueva cultura 
para el acceso a la vivienda, Saragossa, 
11 i 12-06-2018. Nombre assistents: 40 

persones. 
https://eventos.unizar.es/21413/detail/ha

cia-una-nueva-cultura-juridica-para-el-
acceso-a-la-vivienda.html 
 

57. Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “Civil Law Protection of Citizens in 
the Financial Crisis”, Universitat de Zagreb, Zagreb (Croacia), 25 i 26-01-2018. 
Nombre assistents: 100 persones. 
 

58. Conferència del Dr. Federico Adán amb el títol “Clàusules abusives. On estem? 
Què es pot reclamar i què no? Clàusula IRPH, interessos de demora, despeses de 
formalització de la hipoteca, clàusules sòl, de venciment anticipat, multidivisa" al 
Seminari sobre tutela judicial en contractació bancaria, organitzat pel Col·legi 
d’advocats de Tarragona, 03-04-2018. Nombre assistents: 30 persones. 
http://www.icatarragona.com/agenda/formacio-icat/2235/seminari-sobre-tutela-
judicial-en-contractacio-bancaria/ 
 

59. Conferència de la Sra. Maridalia Rodríguez amb el títol “El acceso a la vivienda 
formal vía financiamiento hipotecario en la República Dominicana.” 12è 
Workshop interdisciplinar: “Finançament de l’adquisició i la rehabilitació de 
l’habitatge assequible i sostenible”, organitzat per la Càtedra UNESCO 
d’habitatge de la URV,  Tarragona, 07-11- 2017. Nombre assistents: 20 
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persones. http://housing.urv.cat/2017-2/12e-workshop-interdisciplinari-
financament-de-ladquisicio-i-rehabilitacio-de-lhabitatge-assequible-i-sostenible/ 
 

60. Ponència de la Dra. Carmen Gómez amb el títol “Regulae iuris”, a la Jornada en 
memòria de Mª Teresa Peralta, Lleida, 16-09-2017. Nombre assistents: 80 
persones. http://www.dpriv.udl.cat/export/sites/Dpriv/DRA.-PERALTA.pdf 
 

61. Conferència de la Sra. Emma López amb el títol “Conflicte o convivència?”, al 
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, Lleida,  15-02-2018. Nombre 
assistents: 60 persones. http://www.tscat.cat/es/conferencia/dia-europeu-de-la-
mediacio-conflicte-o-convivencia 
 

62. Conferència de la Dra. Blanca Deusdad a CLARITY Conference. Open Government 
of the future. Skellefteä (Suècia). Nombre assistents: 150 persones. 
https://www.clarity-conference.com/en/speakers 
 

63. Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb 
el títol “El umbral: el paso entre tener y 
no tener un hogar”, X Jornada de 
Clausura del Máster en Antropología 
Urbana, Migraciones e Intervención 
Social “Paisajes de segregación urbana”, 
Universidad Rovira i Virgili, Tarragona, 
14-6-2018. Nombre assistents: 30 
persones. 
 
 

64. Conferència de la Dra. Elisabet Cerrato amb el títol “Problemes pràctics de la 
subhasta judicial i alternatives”, al Cicle de conferències organitzades per la 
Secció de Dret processal Civil, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona,  14-12-
2017 Nombre assistents: 50 persones. 
http://www.icatarragona.com/agenda/formacio-icat/1874/conferencia-
ldquoproblemes-practics-de-la-subhasta-judicial-i-alternatives-rdquo/ 
 

65. Comunicació  de la Sra. Emma López amb el títol “Criterios de evaluación de los 
servicios instituciones de mediación, al III Congreso internacional para el estudio 
de la mediación y el conflicto, Pontevedra,  7 a 9-06-2018. Nombre assistents: 
60 persones. http://mediando.webs.uvigo.es/schedule/simposio-7-la-mediacion-
de-conflictos-y-la-calidad-retos-y-posibilidades/#more-1671 
 

66. Participació del Dr. Sergio Nasarre al European Workshop on Housing parlant 
sobre “Repossessions in Spain”, a Dublín, Irlanda, 12-06-2018. Nombre 
assistents: 60 persones. https://www.eventbrite.ie/e/the-european-experience-
lessons-from-abroad-in-housing-tickets-45765460725 

 
67. Conferència del Dra. Estela Rivas amb el títol “La 

fiscalitat del crowdfunding immobiliari”, en el 4er 
Curs d’Estiu “L’habitatge col·laboratiu i l’entorn 
urbà: reptes, oportunitat i amenaces”, Valls, 15-
06-2018. Nombre assistents: 50 persones. 

http://housing.urv.cat/2018-2/iv-curs-destiu-
habitatge-col-laboratiu/ 
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68. Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “L’habitatge i la tecnologia 
blockchain”, en el 4er Curs d’Estiu “L’habitatge col·laboratiu i l’entorn urbà: 
reptes, oportunitat i amenaces”, Valls, 15-06-2018. Nombre assistents: 50 
persones. http://housing.urv.cat/2018-2/iv-curs-destiu-habitatge-col-laboratiu/ 
 

69. Conferència del Dr. Héctor Simón amb el títol “Modalitats, riscos i reptes del 
cohousing”, en el 4er Curs d’Estiu “L’habitatge col·laboratiu i l’entorn urbà: 
reptes, oportunitat i amenaces”, Valls, 15-06-2018. Nombre assistents: 50 
persones. http://housing.urv.cat/2018-2/iv-curs-destiu-habitatge-col-laboratiu/ 
 

70. Conferència del Dra. Rosa Maria Garcia amb el títol “Modalitats, riscos i reptes en 
el crowdfunding immobiliari”, en el 4er Curs d’Estiu “L’habitatge col·laboratiu i 
l’entorn urbà: reptes, oportunitat i amenaces”, Valls, 15-06-2018. Nombre 
assistents: 50 persones. http://housing.urv.cat/2018-2/iv-curs-destiu-habitatge-
col-laboratiu/ 
 

71. Comunicació  de la Sra. Emma López amb el títol “ La construcción pedagògica 
de los programes universitarios de formación en  mediación", al III Congreso 
internacional para el estudio de la mediación y el conflicto, Pontevedra,  7 a 9-
06-2018. Nombre assistents: 60 persones. 
http://mediando.webs.uvigo.es/schedule/simposio-7-la-mediacion-de-conflictos-
y-la-calidad-retos-y-posibilidades/#more-1671 
 

72. Conferència del Sra. Nuria Lambea amb el títol ” Social’ housing within the 
Private Rented Sector? Examining tenant perspectives on the blurred boundaries 
between social and private rented housing”, al Congrés internacional de la 
European Network for Housing Research (ENHR), Upsala, Suècia, 29-06-2018. 

Nombre assistents: 30 persones. 
73. Conferència del Sra. Gemma Caballé amb el títol 

“Proposta d’un règim jurídic dels condohotels a 
Catalunya”, en el 4er Curs d’Estiu “L’habitatge 
col·laboratiu i l’entorn urbà: reptes, oportunitat i 
amenaces”, Valls, 15-06-2018. Nombre 
assistents: 50 persones. 

http://housing.urv.cat/2018-2/iv-curs-destiu-
habitatge-col-laboratiu/ 
 

74.  Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol 
”Legal causes for the situation of disrepair and lack of universal accessibility of 
the Spanish condominiums after ten years of crisis”, al Congrés internacional de 
la European Network for Housing Research (ENHR), Upsala, Supècia, 28-06-
2018. Nombre assistents: 30 persones.	
http://www.enhr2018.com/programme/workshops/ 
 

75. Conferència dels Dr. Sergio Nasarre i Dra. 
Estela sobre la SOCIMI social al “Monogràfic 
sobre l’estudi de recerca de mecanismes de 
suport econòmic per impuls	 ar el model 
d’habitatge cooperatiu en cessió d’ùs”, 
Barcelona, 13-07-2018. Nombre assistents: 12 
persones. 
 



	 29	

76. 	 Comunicació de la Dra. Diana Marín amb el títol “Economía de plataforma y 
contratación laboral internacional”, al Congreso IDP 2018. Collaborative 
economy, Challenges & Opportunities, UOC, 21-06-2018 i 22-06-2018. Nombre 
assistents: 30 persones. http://symposium.uoc.edu/12116/section/13298/idp-
2018-_-collaborative-economy-challenges-and-opportunities-barcelona-21-22-
junio.html 
 

77. Comunicació de la Dra. Elisabet Cerrato amb el títol ¿Es posible una realización 
forzosa eficaz en el proceso de ejecución hipotecaria?, Congreso sobre los 
contratos de Crédito inmobiliario. Novedades legislativa y problemas prácticos, 
Universidad de Granada, 19, 20 i 21-10-2017. Nombre assistents: 100 persones.  
 
 
 
 

8.4 TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS  
	
1. La web infovivienda.es és una web impulsada per la Càtedra UNESCO 
d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili que té la vocació de posar a 
disposició de la ciutadania informació pràctica però rigorosa  sobre les diferents 
formes de tinença de l’habitatge (propietat i hipoteca, lloguer i tinences 
intermèdies) i de la l’habitatge com a dret humà en forma de Q&A. 
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2. EL UMBRAL: Documental L’habitatge en risc: sensellarisme i desnonaments 
 

 
 
 
És una eina de conscienciació que permetrà traslladar gran part de la trajectòria 
investigadora de la Càtedra a tot el públic més enllà de l’àmbit universitari i 
professional, mostrant la realitat que algunes persones els ha tocat viure arran 
de la crisi. En concret, es volen fer visibles les troballes i conclusions del Projecte 
per a la Comissió Europea “EU Pilot project: Promoting protection of the right to 
housing – Homelessness prevention in the context of evictions”, del que el Dr. 
Nasarre n’ha estat co-coordinador. 
 

Es va	 presentar el documental el Umbral a 
Reus, 01-02-2018. Nombre assistents: 90 
persones.  
 
http://www.reus.cat/convocatoria/presentaci

o-del-documental-el-umbral 
 
 
 
 

I també a Tarragona, 21-02-2018. Nombre assistents: 160 persones.  
 

https://www.tarragona.cat/serveis-a-
la-persona/serveis-socials/observatori-

social-de-la-ciutat-de-
tarragona/noticies/presentacio-del-

documental-el-umbral-sobre-el-
sensellarisme 
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3. EL LLINDAR, UNA EXPERIÈNCIA PER A LA SENSIBLITZACIO SOBRE EL 
SENSELLARISME. 
 

 
 
 
 
“El Llindar” és una activitat basada en els jocs de rol de taula dirigida a un grup 
d’entre 10 i 25 alumnes amb edats a partir dels 15 anys, produïda per la Càtedra 
UNE	SCO d’Habitatge de la URV i que pren com a fonament científic l’informe 
“Promoting protection of the right to housing – Homelessness prevention in the 
context of evictions”, l’investigador principal del qual és el Dr. Padraic Kenna 
(NUI) i que investigadors de la Càtedra van co-coordinar 
 
Per a més informació 
http://diaridigital.urv.cat/alumnes-de-secundaria-es-posen-en-la-pell-de-
persones-en-risc-de-quedar-se-sense-llar-a-traves-dun-joc/ 
 
http://www.canalreustv.cat/noticies/llindar-joc-que-preten-sensibilitzar-els-
joves-sensellarisme 
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4. Col·laboració amb l’Ajuntament de Tarragona en la implementació d’un pla 
vers el fenomen del sensellarisme a la ciutat de Tarragona (membres de la 
Comissió de diagnosi i coneixement i de la Comissió d’allotjaments i recursos de 
la Xarxa d’atenció integral a les persones sense llar a Tarragona, Institut 
Municipal de Serveis Socials, Ajuntament de Tarragona). 
 

 
5. La Càtedra té una revista pròpia: la revista 
“Housing”  és una publicació multimèdia	 que 
inclou els resultats dels projectes d’investigació i 
les activitats dutes a terme per la Càtedra 
UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i 
Virgili. Compta també amb publicacions d’experts 
en habitatge. 
http://housing.urv.cat/portada/recerca/newsletter
/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Col·laboració amb la Generalitat per a la redacció del pla estratègic contra el 
sensellarisme. 
 

 
7.  L'Organització de les Nacions Unides ens ha reconegut com a partners d'UNI 
Habitat per a la implementació de la Nova Agenda Urbana, aprovada a Quito en 
2016. 
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8.5 ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS 
 

1. Organització del 6è Seminari Internacional: “Empty housing, squatting and 
community rehabilitation”, 25 i 27-09-2017. Nombre d’assistents: 30 persones. 
http://housing.urv.cat/2017-2/6workshopinternacional/ 

 

 
 

2. Organització del 12è Workshop interdisciplinar: “Finançament de l’adquisició i la 
rehabilitació de l’habitatge assequible i sostenible”, 07-11-2017. Nombre 
assistents: 20 persones. http://housing.urv.cat/2017-2/12e-workshop-
interdisciplinari-financament-de-ladquisicio-i-rehabilitacio-de-lhabitatge-
assequible-i-sostenible/ 
 

3. Organització del seminari internacional Socio-technical aspects on circular and 
collaborative economy, 16-03-2018. Nombre assistents: 80 persones. 
http://housing.urv.cat/2018-2/international-seminar-cost-colaborativeeconomy/ 
 

 
 

4. Organització del 13è workshop interdisciplinar: Dret a l’habitatge, protecció 
internacional dels deutors 
hipotecaris i habitatge i ciutadania, 
10-05-2018. Nombre assistents: 26 

persones. 
http://housing.urv.cat/2018-2/13e-

workshop-interdisciplinar-dret-
proteccio-i-ciutadania/ 
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Organització del 7è Seminari científic 
internacional: “Polítiques, accessibilitat i 
finançament de l’habitatge”, 09-05-2018. 
Nombre assistents: 22 persones. 
http://housing.urv.cat/2018-2/7e-seminari-

internacional-politiques-accessibilitat-
financament/ 
 

6. Organització del 4er Curs d’Estiu “L’habitatge col·laboratiu i l’entorn urbà: 
reptes, oportunitat i amenaces”, Valls, 15-06-2018. Nombre assistents: 35 
persones. http://housing.urv.cat/2018-2/iv-curs-destiu-habitatge-col-
laboratiu/ 

 
 

7. Organització del Dia Europeu de la Mediació, 27-01-2018. Nombre 
assistents: 20 persones. http://housing.urv.cat/dia-europeu-de-la-
mediacio-2/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Publicacions divulgatives (col·laboració mensual Diari de Tarragona) 
 

Data de 
publicació 

Persona Títol 

8/10/17 Andrés Labella  Cohousing: inclusión residencial contra 
el aislamiento social 

12/11/17 
Héctor Simón El libro Sexto del Código Civil de 

Cataluña y su incidencia en la 
intermediación inmobiliaria 

10/12/17 Elisabet Cerrato ¿Debe el arrendador tolerar el atraso 
sistemático en el pago del alquiler? 

20/01/18 Emma López La mediació en consum 
11/02/18 Maridalia Rodríguez ¿Comprar o alquilar una vivienda? 
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11/03/18 Carmen Gómez El problema de los alquilares también 
viene de Roma 

8/04/18 Milenka Villca Eficiencia energética de la vivienda ¿un 
reto alcanzable? 

13/05/18 Gemma Caballé Proptech 

10/06/18 
Núria Lambea ¿Debe una mayor vulnerabilidad implicar 

necesariamente una menor estabilidad 
en la vivienda social? 

8/07/18 Diana Marín La economía colaborativa ha venido para 
quedarse 

 
 
 
 
 
 
 
 
8.6 IMPACTE EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
Respecte a l’impacte mediàtic de la Càtedra està la informació a  
http://housing.urv.cat/mitjans/ 
 

 
 
 
 

DOSSIER	DE	PREMSA	DE	LA	CÀTEDRA	D’HABITATGE	DE	LA	UNIVERSITAT	ROVIRA	I	VIRGILI	

1.	IMPACTES	MEDIÀTICS.	ANY	2015	

RÀDIO TELEVISIÓ PREMSA 

Més	de	4.200.000	
oients	

Més	de	800.000	
telespectadors	

Més	de	7.500.000	
lectors		
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DOSSIER	DE	PREMSA	DE	LA	CÀTEDRA	D’HABITATGE	DE	LA	UNIVERSITAT	ROVIRA	I	VIRGILI	

1.	IMPACTES	MEDIÀTICS.	ANY	2016		

RÀDIO TELEVISIÓ PREMSA 

Més	de	650.000	
oients	

Més	de	1.500.000	
telespectadors	

Més	de	22.000.000	
lectors		

DOSSIER	DE	PREMSA	DE	LA	CÀTEDRA	D’HABITATGE	DE	LA	UNIVERSITAT	ROVIRA	I	VIRGILI	

1.	IMPACTES	MEDIÀTICS.	ANY	2017	

RÀDIO TELEVISIÓ PREMSA 

Més	de	2.460.000	
oients	

Més	de	1.500.000	
telespectadors	

Més	de	22.309.236	
lectors		
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Fent una especial èmfasi a la col·laboració amb el TV de Reus: accessible a 
http://www.canalreustv.cat/catedra-unesco-dhabitatge-universitat-rovira-i-virgili 
 
 
Resumint, la nostra activitat de recerca ha arribat a 9,3 milions d’oients, 4,1 
milions telespectadors i 76,7 milions de lectors. 
 
 
8.7. IMPACTE SOCIAL DE LA RECERCA 
 
La següent figura resumeix les principals evidències de l’impacte social dels seus 
projectes. 
 
 
 
 
 

DOSSIER	DE	PREMSA	DE	LA	CÀTEDRA	D’HABITATGE	DE	LA	UNIVERSITAT	ROVIRA	I	VIRGILI	

1.	IMPACTES	MEDIÀTICS.	ANY	2018	(GENER	–	AGOST)	

RÀDIO TELEVISIÓ PREMSA 

Més	de	2.002.500	
oients	

Més	de	330.000	
telespectadors	

Més	de	24.928.628	
lectors		
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9. BEQUES 
 

1. Rosa Maria Garcia Teruel, beneficiària dels ajuts de contractació de 
personal investigador novell AGAUR (Generalitat de Catalunya), Beca 
predoctoral.  

2. Núria Lambea Llop, beneficiària dels ajuts de contractació de personal 
investigador novell AGAUR (Generalitat de Catalunya), Beca predoctoral. 

3. Gemma Caballé Fabra, beneficiària dels ajuts de contractació de personal 
investigador novell AGAUR (Generalitat de Catalunya), Beca predoctoral. 

4. Rosa Maria Garcia Teruel obté una beca per assistir a un curs intensiu 
interdisciplinari de formació en economia col·laborativa (On the 
Collaborative Economy: Learning from Critical Perspectives) organitzat per 
la COST Action CA16121. 

5. Rosa Maria Garcia Teruel obté una beca Erasmus + per finançar una 
estada de recerca al Zentrum für Europaisches Rechtspolitik, de la 
Universitat de Bremen, de l’agost a l’octubre de 2017.  

6. Héctor Simón obté una José de Castillkelo per a joves doctors er finançar 
una estada de recerca al Cambridge Center of Property Law de 
la University de Cambridge (Anglaterra), sota la supervisió del professor 
Dr. Martin Dixon. 

 
 
10. TESIS DOCTORALS 
 

1. Elga Molina Roig ha finalitzat la seva tesis doctoral sobre “Una nueva 
regulación para los arrendamientos de vivienda en un contexto europeo”. 
L’ha defensada amb la màxima qualificació el 13/11/2017. 

IMPACTO SOCIAL 2013-2016
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2. Rosa Maria Garcia Teruel ha finalitzat la seva tesi doctoral sobre “La 
sustitución de la renta por la rehabilitacion o reforma de a vivienda en los 
arrendamientos urbanos”. L’ha defensada amb la màxima qualificació el 
29/01/2018. 

3. Núria Lambea Llop està realitzant la tesi doctoral sobre models de gestió 
de l’habitatge social.  

4. Gemma Caballé Fabra està realitzant la tesi doctoral sobre els nous reptes 
en la professió de la intermediació immobiliària en habitatges. 

5. Maridalia Rodríguez està fent la tesi doctoral sobre la inversió Immobiliària 
estrangera com a dinamisme econòmic. 

6. Andrés Labella està realitzant la tesi doctoral el rol del dret a l'habitatge 
davant el fenomen de la discapacitat. 

7. Emma López està realitzant la tesi doctoral sobre l’ús de mecanismes 
extrajudicials de resolució de conflictes en les disputes derivades de la 
relació d'habitatge 

8. Eva Vicente Moracho està realitzant la tesis sobre el crowdfunding. 
9. Francesc Garriga està realitzant la tesis sobre els lloguers. 
10. Christian Cabezas està realitzant la tesis sobre els okupes. 

 
 
 
11. PROFESSORS VISITANTS 
 
Durant el curs acadèmic 2017/2018 hem rebut la visita del Dr. Brano Glumac, 
investigador de l’Observatori de l’Habitatge en el Departament de 
Desenvolupament Urbà i Mobilitat de LISER i del Sr. Alessandro Dinissi 

 
 
12. PREMIS 
 
1. Dr. Sergio Nasarre Aznar Premi ICREA Acadèmia 2016-2020 a l’excel·lència de 
la investigació. https://www.icrea.cat/es/ 
 
2. Dra. Diana Marín i Dra. Estela Rivas han estat guardonades amb un Accèssit 
del Premi d’Estudis Financers 2018 a la modalitat Tributació pel treball “Golden 
visa por inversión en inmuebles, residencia y tributación: ¿una cuestión 
resuelta?” https://www.cef.es/es/premiados-y-jurados-premio-estudios-
financieros-2018.html 
 

 
 



	 40	

13. ESTADES DE RECERCA 
 

1. El Dr. Héctor Simón va realitzar una estada de recerca a la Universitat de 
Birmingham del 5 al 8 de desembre de 2016 en el marc del Projecte 
d’Investigació sobre la hipoteca inversa, finançat per la Fundació BBVA.  

2. La Sra. Núria Lambea Llop ha realitzat una estada de recerca els mesos de 
juliol i agost de 2018 a la National University of Ireland Galway (Irlanda), 
sota la direcció del Dr. Padraic Kenna, en el marc de l’elaboració de la seva 
tesi doctoral sobre models de gestió d’habitatge social des d’una 
perspectiva comparada. 

3.  La Dra. Rosa Maria Garcia Teruel ha estat investigadora visitant a la 
Universitat de Groningen (Països Baixos), sota la direcció de la Prof. Dra. 
Sofia Ranchordás. Aquesta estada de recerca sobre les transaccions 
immobiliàries amb blockchain ha obtingut finançament de l’acció COST 
16121 From Sharing to Caring.  

4. El Dr. Héctor Simón ha realitzat una estada de recerca de sis mesos (de l’1 
de març al 31 d’agost de 2018) al Centre for Housing Law, Rights and 
Policy Research de la Universitat Nacional d’Irlanda Galway 
(http://www.nuigalway.ie/chlrp/), sota la direcció del Dr. Padraic 
Kenna. Ha analitzat la potencial aplicació de la Carta de Drets Fonamentals 
de la Unió Europea en les relacions jurídiques privades, en particular en la 
legislació promulgada per la Unió Europea en l’àmbit hipotecari i de 
consum. 

 
 
 
14. ALTRES MENCIONS 
 

1. El Prof. Dr. Sergio Nasarre ha estat nomenat membre del Editorial 
Advisory Board de la prestigiosa revista internacional Journal of Property, 
Planning and Environmental Law (JPPEL) (anteriorment International 
Journal of Law in the Built Environment).  
 

2. El Dr. Sergio Nasarre és Examinador dels Tribunals Beques predoctorals de 
la Fundació la Caixa. 

 
3. El Dr.  Sergio Nasarre ha estat nomenat assessor de la Comissió 

Internacional del Ministeri de Medi Ambient alemany i de l’Observatori 
d’Habitatge de Barcelona. 
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4. El Dr. Sergio Nasarre és Ambassador en el Programa Ambassadors de 
Catalunya del Catalunya Convention Bureau (CCB), de l’Agència Catalana 
de Turisme de la Generalitat de Catalunya 
http://act.gencat.cat/ccb/programa-ambassadors/ 
 

5. El Dr. Sergio Nasarre és fellow del Cambridge Centre for Property Law de 
la Universitat de Cambridge al Regne Unit (CCPL) 
http://www.ccpl.landecon.cam.ac.uk 

 
6. La Dra. Estela Rivas ha participat a la reunió tècnica preparatòria de 

l’Agenda Urbana de Cataluña en Barcelona, en el Departament de Territori 
i Sostenibilitat, 26-01-2018. 

 

 
 
 

7. Participació del Dr. Nasarre a ComCiència URV (2 vídeos):	
https://www.youtube.com/watch?v=boOnX5sR-Do&feature=youtu.be 
http://www.comciencia.urv.cat/talent-urv/es_index/ 
 

8. El Dr. Sergio Nasarre ha estat nomenat fellow del Cambridge Centre for 
Property Law de la Universitat de Cambridge al Regne Unit (CCPL) 
http://www.ccpl.landecon.cam.ac.uk 
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_______ 

 


