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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 al sector professional del mercat immobiliari i de 
l’habitatge, com als/les treballador/es de les Administracions públiques i 
responsables polítics com a la ciutadania 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 
 

 

Col·legi de Notaris de 
Catalunya  
 

 

Ajuntament de Tarragona-
SMHAUSA  
 

 

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

 

Consell General de Cambres de 
la Propietat Urbana de 
Catalunya 
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Ajuntament de Reus  
 

 

Consejo General de Colegios de 
Administradores de Fincas de 
España 
 

 

 
Col·legi Oficial d’Agents de la 
Propietat Immobiliària de la 
província de Tarragona 
  

 

 
Consejo General de Agentes de 
la Propiedad Inmobiliaria de 
España  
  
Fundación Mutua de 
Propietarios   

 

Col·legi d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Tarragona 

 
Col·legi d’Administradors de 
Finques de Tarragona 

 

 
 
A més a més, tenim el suport de la Direcció General d’Arquitectura, Habitatge i Sòl 
del Ministeri de Foment. 
 
 



 6 

4. CONSELL ASSESSOR 
 
La Càtedra UNESCO d’Habitatge disposa d’un nou Consell Assessor des de gener 
de 2019, format pels següents experts i expertes en matèria d’habitatge: 
 

• Prof. Dra. Elena Bargelli, Universitat de Pisa. 
• Prof. Dr. Peter Boelhower, OTB, Delft. 
• Xavier Climent, arquitecte. 
• Dr. Guillem Fernández, Coop 57. 
• Dra. Magda Habdas, Universitat de Katowize. 
• Dr. Padraic Kenna, National University of Ireland, Galway. 
• Prof. Dr. Jesús Leal, Universidad Complutense de Madrid. 
• Dra. Montse Pareja, Universitat de Barcelona. 
• Dr. Julio Rodríguez, expresident del Banco Hipotecario de España.  
• Dr. Carles Sala, exsecretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat 

de Catalunya 
• Prof. Dr. Christoph Schmid, ZERP, Universitat de Bremen. 
• Dr. Joan Uribe, Consorci de Serveis Socials de Barcelona. 
• Dr. Diego Vigil, Registrador de la Propietat. 

 

5. ORGANIGRAMA 
 
L’organigrama de la Càtedra UNESCO d’Habitatge inclou les següents 
responsabilitats: 
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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. 
 
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. http://sharingandcaring.eu  
 
The European Law and Tech Network 
Xarxa amb més de 250 investigadors/es 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  
 
European Federation for Living 
La European Federation for Living és una xarxa internacional que engloba tant 
organitzacions i associacions d’habitatge com altres agents privats del mercat i 
també universitat i altres xarxes de recerca. Actualment compta amb 60 membres, 
els quals representen a 14 països europeus i més d’1,2 milions d’habitatges a 
Europa. https://www.ef-l.eu  
 
Consorci Alastria 
Associació sense ànim de lucre que fomenta l’economia digital a través del 
desenvolupament de tecnologies de registre descentralitzat/blockchain. El consorci 
Alastria engloba una comunitat de més de 495 membres entre empreses, 
universitats, administracions públiques i associacions. https://alastria.io  
 
UNITWIN / UNESCO Chairs Programme 
Des de 1992, el programa de Càtedres UNITWIN/UNESCO promou la cooperació 
internacional i interuniversitària així com les xarxes per promoure el treball 
col·laboratiu entre aquestes institucions. El programa se centra en àrees 
prioritàries relacionades amb les competències de la UNESCO, com l’educació, la 
cultura i les ciències socials. https://en.unesco.org/unitwin-unesco-chairs-
programme  
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7. FORMACIÓ 
 
7.1 Formació que organitza la Càtedra UNESCO 
d’habitatge 
 
La Càtedra ha organitzat, juntament amb la FURV i el Col·legi Oficial d’Agents de 
la Propietat Immobiliària de la província de Tarragona, un programa homologat 
per al desenvolupament de la professió d’agent immobiliari: el “Curs d’Agent 
Immobiliari i Gestió de la Propietat”. Dirigit pel Dr. Héctor Simón Moreno. 8a 
edició. Nombre d’alumnes: 21. 
http://housing.urv.cat/portada/docencia/postgrau-agent-immobiliari/ 
 
Així mateix, durant el curs 2019/2020 també ha organitzat juntament amb la FURV 
el Postgrau en Resolució de Conflictes i Mediació, homologat pel Centre de 
Mediació de Dret Privat de Catalunya i que consta al registre de centres del 
Ministeri de Justícia com a centre que imparteix formació en mediació. Dirigit pel 
Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar i la Sra. Emma López Solé. Nombre d’alumnes: 14. 
http://housing.urv.cat/portada/docencia/postgrau-mediacio/  
 
 
 
7.2 Formació en la que col·labora 
 
A més a més, el professorat implicat 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: 25. 

• Màster en Advocacia (MA). Nombre d’alumnes: 48. 
• 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. 
• 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. 
 
 

8. RECERCA. TRANSFERÈNCIA. DIVULGACIÓ. 
IMPACTE  
 
8.1 Projectes de recerca vigents en els quals intervé la 
Càtedra UNESCO d’habitatge 
 
1. DaSiHo: Data science of judicial decisions for evidence-based housing policies 
in Spain (2019-2022). La proposta de la Càtedra UNESCO i del grup Sees:lab ha 
estat seleccionada entre més de 500 de la convocatòria de Recerca Social de la 
Fundació "la Caixa". L’objectiu d’aquest projecte és analitzar sistemàticament, a 
través de la ciència de dades (data science), desenes de milers de sentències 
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judicials relacionades amb l’habitatge abans i després de l’inici de la crisi 
immobiliària i financera del 2017, amb l’objectiu de posar de manifest les decisions 
que han influenciat i liderat els principals canvis legislatius i de jurisprudència. 
 
2. 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·laboratiu”, 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. 
 
3. Projecte de la Diputació de Tarragona (2020-2021) titulat “Anàlisi integral de 
les polítiques d’habitatge de la Catalunya Sud”, per a l’elaboració de documentació 
de suport per a la realització del Plans Local d’habitatge.  
 
4. Projecte COST From sharing to caring: examining 
socio-technical aspects of the collaborative economy 
(SharingandCaring), COST Action, (2017-2020). El Prof. 
Dr. Nasarre ha estat nomenat representant d’Espanya en 
aquesta acció per a estudiar la sostenibilitat de l’economia 
col·laborativa. 

 
5. 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. 

 
6. Grup de Recerca Reconegut Housing Research 
Group de la URV. 
 
7. Grup de Recerca Consolidat Housing Research 
Group (AGAUR, Generalitat de Catalunya). 
 
8. 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. 
 
9. Switching of retail financial services and products. (European Commission — 
Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets 
Union, 2019). El Pla d’acció de serveis financers per a la consumició de la Comissió 
adoptat el 23.3.2017 estableix formes de proporcionar als consumidors europeus 
una major elecció i un millor accés als serveis financers a tota la UE. En aquest 
context, la Comissió s'ha compromès a explorar quines mesures poden facilitar 
que els consumidors passin a productes i serveis financers minoristes més 
avantatjosos. 
 
10. Elaboració de Plans Locals d’Habitatge: la Càtedra està participant en 
l’elaboració del Pla Local d’Habitatge (PLH) de Tarragona i l’actualització del Pla 
Local d’Habitatge de Reus. 
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11. Elaboració de Programes d’actuació municipal d’habitatge (PAMH) d’Altafulla i 
de l’Espluga de Francolí. 
8.2 Projectes de recerca 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 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/etudes/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 
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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 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 (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  (Fundación 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. Accesibilidad universal comunidades de propietarios. España y Europa (2018-
2019). Fundació Mútua de Propietaris. 
 
 

12. 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. 

 
 
13. 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.  

	



 12 

 
 
14. Un nou dret d’arrendaments urbans per a Catalunya per afavorir l’accés a 
l’habitatge (CEJFE, Generalitat de Catalunya). Elaboració d’uns comentaris als 
principis d’arrendaments urbans aprovats al gener de 2017. 
 
15. 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. 
 

16. 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. 
 

17. 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. 
 
18. Projecte d’empleo juvenil (PEJ), Ministerio de Economía y Competitividad). 
 
19. 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. 
 
20. Beca José Castillejo del Ministerio de Educación, Cultura. Projecte 
d'investigació sobre la influència dels drets fonamentals en el Dret privat. 
 
21. Legal aspects regarding energy efficiency upgrades in multi-owner residential 
buildings (JRC, 2017) 
 
22. Pre-diagnosi comarcal d’habitatge en el marc del Pla estratègic de 
desenvolupament de la Conca de Barberà 2018-2025. Consell Comarcal de la 
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Conca de Barberà, 2019. La Càtedra UNESCO d’habitatge ha coordinat el projecte 
de pre-diagnosi de les problemàtiques d’habitatge de la Conca de Barberà.   
 
23. 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  
 
24. 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.  
 
25. Housing policy in the EU (Govern d’Alemanya) (2017-2019).  
 

26. La “tokenització” de drets reals en la regulació del llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya (2018-2019). Projecte de 
recerca finançat pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada (Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya).   
 
27. De la subhasta judicial a l’execució civil privada a 
Catalunya: un viatge sense retorn  (2018-2019). Projecte de 
recerca, estudi i anàlisi en els àmbits de l’execució penal, la 

mediació penal, l’atenció a la víctima, l’Administració de justícia, el dret civil català 
i l’ordenament jurídic català, concedida pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada (Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya).  
 
 
Tota la informació sobre els projectes de recerca a: 
http://housing.urv.cat/portada/recerca/projectes/ 
 
 
 
8.3 Publicacions 
 
Els investigadors de la Càtedra han publicat un total de 249 contribucions 
científiques en 16 països. 
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Les que corresponen al curs acadèmic 2019-2020 són les següents: 

 
1. Adan Doménech, Federic. “Análisis del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 

marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19 y del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19”, a  Cómo hacer 
frente a los efectos legales y litigios derivados del COVID-19, ed. Wolter-
Kluwers, Madrid, 2020, pp. 205-224. 
 

2. Caballé Fabra, Gemma i Lambea Llop, Núria. Review de “T. Heitkamp, E. 
Bargelli, H. Simón-Moreno, C. Vázquez-Varela (Eds.): Housing policies and 
tenure types in the 21st century. A Southern European perspective”. Journal 
of Housing and the Built Environment (Països Baixos), núm. 35, 2020, pp. 
1013-1015. https://doi.org/10.1007/s10901-020-09751-7   
 

3. Simón Moreno, Héctor. "Reseña de las novedades legislativas y 
jurisprudenciales", a Housing: Revista de la Cátedra de Vivienda de la 
Universidad Rovira i Virgili (Espanya) núm. 13, 2020, pp. 5-8. Disponible 
a: http://housing.urv.cat/portada/recerca/newsletter/  
 

4. Rodríguez Padilla, Maridalia. “El reto de la vivienda en América Latina frente 
al Covid-19” a Aleph Jurídico, Acento.com.do, 24.5.2020. 
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5. Labella Iglesias, Andrés. “El rol de los entornos comunitarios en pro del 
derecho a la vida independiente”, a Avanzando en la inclusión. Balance de 
logros alcanzados y la agenda pendiente en el derecho español de la 
discapacidad, ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur 
Menor, 2019, pp. 399-413. 

 
6. Garcia Teruel, Rosa M. “Introducción al fenómeno de la 

“tokenización”: estudio de casos”, a Garcia Teruel, Rosa 
M. (coord.) La tokenización de bienes en blockchain: 
cuestiones civiles y tributarias, ed. Thomson Reuters 
Aranzadi, Cizur Menor, 2020, pp. 29-60. 

 
7. Caballé Fabra, Gemma. “Las redes de apoyo y los 

administradores de fincas: escudos frente a la COVID-
19”, a Housing: Revista de la Cátedra de Vivienda de la Universidad Rovira 
i Virgili, núm. 13, 2020, pp. 38-43.  
 

8. Simón Moreno, Héctor. "Los préstamos hipotecarios durante el estado de 
alarma por Covid-19", a Housing: Revista de la Cátedra de Vivienda de la 
Universidad Rovira i Virgili, núm. 13, 2020, pp. 5-8. Disponible 
a: http://housing.urv.cat/portada/recerca/newsletter/  

 
9. Lambea Llop, Núria. “Sinhogarismo y exclusión residencial en tiempos de 

alarma”, a Housing: Revista de la Cátedra de Vivienda de la Universidad 
Rovira i Virgili, núm. 13, 2020, pp. 44-47. 

 
10. Marín Consarnau, Diana. “Ámbito de aplicación ratione temporis y ratione 

materiae del Reglamento (CE) 44/2001 vs. Reglamento (UE) 1215/2012: 
resolución judicial relativa a un crédito resultante de la disolución del 
régimen patrimonial derivado de una relación de pareja de hecho no 
registrada: Sentencia del TJUE de 6 de junio de 2019, C-361/18”, a La Ley 
Unión Europea, núm. 77, 2020,  pp. 1-22. 

 
11. Simón Moreno, Héctor i Garcia Teruel, Rosa M. “La “tokenización” de 

derechos reales limitados de goce, de adquisición y de garantía”, a Garcia 
Teruel, Rosa M. (Coord.). La tokenización de bienes en blockchain: 
cuestiones civiles y tributarias, ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor,  
2020, pp. 177-218. 

 
12. Rodríguez Padilla, Maridalia. “Estado de emergencia y vivienda” a Aleph 

Jurídico, Acento.com.do, 3.5.2020. 
 

13. Caballé Fabra, Gemma. “Replanteando el rol de los administradores de 
fincas a raiz del Covid-19”, Revista Consell (Revista professional dels 
Administradors de Finques Col·legiats), núm. 123, 2020, pp. 12-13.  
 

14. Simón Moreno, Héctor. “La adquisición, transmisión y extinción de los 
derechos reales “tokenizados”, a Garcia Teruel, Rosa M. (Coord.). La 
tokenización de bienes en blockchain: cuestiones civiles y tributarias, ed. 
Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2020, pp. 109-144.  
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15. Nasarre Aznar, Sergio i Simón Moreno, Héctor. 
“Los efectos de diez años de crisis en las comunidades de 
propietarios”, a Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 
núm. 778, 2020, pp. 1065-1100. 

 
16. Simón Moreno, Héctor. “Las cooperativas de 
vivienda en régimen de cesión de uso: ¿una alternativa 
real a la vivienda en propiedad y en alquiler en España?”, 
a REVESCO, Revista de Estudios Cooperativos, núm. 134, 
2020, pp. 1-17. 

DOI: https://doi.org/10.5209/reve.69165. 
 

17. Nasarre Aznar, Sergio i Simón Moreno, Héctor. “Housing not for all: the lack 
of universal accessibility to housing in multi-unit buildings in Spain, Sweden 
and Germany”, a Journal of Property, Planning and Environmental Law, vol 
12, núm. 1, 2020, pp. 35-54. https://doi.org/10.1108/JPPEL-05-2019-
0028. 

 
18. Rodríguez Padilla, Maridalia. “¡Quédate en casa! ¿En qué casa?” a Aleph 

Jurídico, Acento.com.do, 22.3.2020. 
 

19. Rivas Nieto, Estela. “Retos Tributarios del crowdfunding”, Comercio 
internacional y economía colaborativa en la era digital, a Aspectos 
tributarios y empresariales, ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 
2019, pp. 277-306. 
 

20. Simón Moreno, Héctor. “The distance marketing of consumer financial 
services in Spain”, a  Revue internationale des services 
financiers/International Journal for Financial Services, núm. 1, 2020, pp. 3-
28.  

 
21. Rodríguez Padilla, Maridalia. “Leasing habitacional o alquiler con opción a 

compra” a Aleph Jurídico, Acento.com.do, 22.2.2020. 
 

22. Villca Pozo, Milenka i González Bustos, Juan P. “Incentivos tributarios para 
promover la eficiencia energética en la vivienda”, a Revista Crónica 
Tributaria, núm. 173, 2019, pp. 223-246. 

 
23. Rodríguez Padilla, Maridalia. “La cesión de uso como medio de acceso a la 

vivienda” a Aleph Jurídico, Acento.com.do, 8.12.2019. 
 

24. Villca Pozo, Milenka. “Análisis jurídico-tributario de la vivienda colaborativa 
o cohousing”, a Urquizu, Ángel (Dir.), Comercio internacional y economía 
colaborativa en la era digital. Aspectos tributarios y empresariales, ed. 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 331-356. 
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25. Garcia Teruel, Rosa M. “Legal challenges and opportunities of blockchain 
technology in the real estate sector”, a Journal of 
Property, Planning and Environmental Law, vol. 12, 
núm. 2, 2020, pp. 129-145. 
https://doi.org/10.1108/JPPEL-07-2019-0039 

 
26. Rodríguez Liévano, M. Paula i Galiana Saura, A. “El 

cohousing como modelo de vivienda colaborativa: 
riesgos derivados de la determinación de los espacios 
y usos, y el carácter dogmático del propósito”, a 
Turismo, vivienda y economía colaborativa, , ed. 
Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2020, pp. 
357-368. 

 
27. Rivas Nieto, Estela. “Las implicaciones tributarias de la “tokenización” de 

bienes”, a Garcia Teruel, Rosa M. (Coord.). La tokenización de bienes en 
blockchain: cuestiones civiles y tributarias, ed. Thomson Reuters Aranzadi, 
Cizur Menor, 2020, pp. 219-240.  

 
28. Rodríguez Liévano, M. Paula. “Cooperativas de vivienda: experiencia en 

Uruguay”, a Housing: Revista de la Cátedra de Vivienda de la Universidad 
Rovira i Virgili, núm. 12, 2020, pp. 25-28. 

 
29. Rodríguez Padilla, Maridalia. “Necesitamos políticas públicas habitacionales 

efectivas, inclusivas y diversificadas” a Aleph Jurídico, Acento.com.do, 
22.9.2019. 

 
30. Adan Doménech, Federic. “La aplicación práctica de la cláusula de 

vencimiento anticipado: STS de 11 de septiembre de 2019. Final de 
recorrido”, a Revista Critica de Derecho Inmobiliario, núm. 777, 2020, pp. 
650-673. 

 
31. Rodríguez Padilla, Maridalia. “El doble filo del proyecto de reforma de Ley 

de alquileres de inmuebles” a Aleph Jurídico, Acento.com.do, 20.10.2019. 
 
32. Nasarre Aznar, Sergio. Los años de la crisis de la 
vivienda. De las hipotecas subprime a la vivienda 
colaborativa, ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2020, 656 
pp. 
 
33. Adan Doménech, Federic. “Concesión de 
moratorias a los deudores de préstamos y créditos 
como consecuencia del covid-
19”, a Revista Jurídica de Catalunya, núm. 2, 2020, 
pp. 345-358. 
 
34. Garcia Teruel, Rosa M i Nasarre Aznar, S. 
“Capítulo IV. La propiedad y las situaciones de 

comunidad en la “tokenización” de bienes”, a Garcia Teruel, Rosa M. 
(coord.) La tokenización de bienes en blockchain: cuestiones civiles y 
tributarias, ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2020, pp. 145-174. 
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35. Rodríguez Padilla, Maridalia. “Políticas de vivienda ante el Covid-19 en 
América Latina” a Housing: Revista de la Cátedra de Vivienda de la 
Universidad Rovira i Virgili, núm. 13, 2020, pp. 60-65. 
 

36. Marín Consarnau, Diana. “Derechos de residencia derivados: balance de la 
jurisprudencia del TJUE de la última década”, a La Ley Unión Europea, núm. 
83, 2020, pp. 1-26. 

 
37. Rivas Nieto, Estela. “Fiscalidad y COVID-19: IRPF, IS y fiscalidad 

inmobiliaria”, a Housing: Revista de la Cátedra de Vivienda de la Universidad 
Rovira i Virgili, núm. 12, 2020, pp. 49-52. 

 
38. Rodríguez Padilla, Maridalia. “Inversión extranjera inmobiliaria: una vía de 

acceso la vivienda”, a Housing: Revista de la Cátedra de Vivienda de la 
Universidad Rovira i Virgili, núm. 12, 2019, 18-22. 

 
39. Rodríguez Liévano, M. Paula. “El cohousing como modelo 

habitacional colaborativo y su diferenciación respecto a la 
propiedad horizontal”, Revista Consell, núm. 121, 2019, 
pp. 16-19. 

 
40. Garcia Teruel, Rosa M. “Remedies under Spanish Tort Law 

and the role of compensation funds”, a Maak-Scherpe, 
Vansweevelt, i Weyts. Compensation Funds in Comparative 
Perspective. Intersentia, Antwerp, 2020, pp. 136-158. 
 

41. Solanes, Ángeles i Galiana Saura, Ángeles. "Ordenamiento 
jurídico", a Teoría del Derecho, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, pp. 117-
136. 

 
42. Adan Doménech, Federic. El fin de las cláusulas abusivas hipotecrias en la 

Ley de Crédito inmoiliario y en la jurisprdiencia del TS y del TJUE, ed. 
Bosch, Barcelona, 2020. 

 
43. Garcia Teruel, Rosa M. “La aplicación de la tecnología blockchain en el 

acceso a la vivienda en España”, a Puentes Cociña i Quintiá Pastrana (dirs.) 
El derecho ante la transformación digital, ed. Atelier, Barcelona, 2020, pp. 
131-148. 

 
44. Galiana Saura, Ángeles. “Sobre la efectividad de los derechos sociales: 

bienestar social y justiciabilidad”, a La protección jurídica de la atención a 
las personas en materia de servicios sociales. Una perspectiva 
interdisciplinar, ed. Atelier, Barcelona, 2020, pp. 51-70. 

 
45. Deusdad Ayala, Blanca. “COVID-19 and Care Homes and Nursing Homes 

Crisis in Spain: Ageism and Scarcity of Resources”, a RASP-Research on 
Ageing and Social Policy, vol. 8, núm. 2, 2020, pp. 142-168. 

 
46. Nasarre Aznar, Sergio. “Naturaleza jurídica y régimen civil de los tokens en 

blockchain”, a Garcia Teruel, Rosa M. (coord.) La tokenización de bienes en 
blockchain: cuestiones civiles y tributarias, ed. Thomson Reuters Aranzadi, 
Cizur Menor, 2020, pp. 61-108. 
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47.  Garcia Teruel, Rosa M. La sustitución de la renta por la rehabilitación o 
reforma de la vivienda en los arrendamientos urbanos, 
ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, 540 pp.  

 
48.  Marín Consarnau, Diana. “Family members as 

beneficiaries of EU Law and Coherence”, a EU Private 
International Legal Instruments: Coherence of the Scope 
of Application,  Publications de l’Institut Suisse de Droit 
Comparé (Suïssa), núm. 87, 2020, pp. 93-120.  

 
49.  Gascón Cuenca, Andrés; Galiana Saura, Ángeles i 

Fallada García-Valle, Juan Ramón. “La norma jurídica” 
a Teoría del Derecho, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, 93-114.  

 
 
 

8.4 Conferències impartides, comunicacions a jornades, 
congressos i workshops 
 
Els/les investigadors/es de la Càtedra han impartit 404 conferències en congressos 
i seminaris científics de 35 països. 
 

 
 
Les conferències impartides corresponents al curs 2019/2020 són les següents: 
 

1. Deusdad Ayala, Blanca. La crisi de les residències: edatisme, precarietat i 
soledat. Consell Comarcal Garraf, Vilanova i la Geltrú, 16.7.2020. Nombre 
d’assistents: 30 persones. 
http://www.ccgarraf.cat/pl153/premsa/agenda/id4015/conferencia.htm  
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2. Nasarre Aznar, Sergio. Housing and new technologies: blockchain, robots 
and artificial intelligence, al seminari internacional “City Futures”, organitzat 
per la Universitat New South Wales. Sidney. Austràlia, 17.2.2020. Nombre 
d’assistents: 50 persones. https://cityfutures.be.unsw.edu.au/news-
event/events/housing-and-new-technologies-block-chain-robots-and-
artificial-intelligence/ 

 
3. Labella Iglesias, Andrés. Seminari virtual “Vejez, comunidades de 

propietarios y redes de apoyo”, organitzat per la Càtedra UNESCO 
d’Habitatge. Tarragona, 22.4.2020. Nombre d’assistents: 120 persones. 
Nombre de visualitzacions: 478. Disponible a: 
https://youtu.be/u10wIxCIpPM   

 
4. Garcia Teruel, Rosa M. Retos y oportunidades del acceso a la vivienda 

mediante blockchain, al seminari “Números, Tecnoloxía e Dereito”, 
organitzat per la Universitat Santiago de Compostela i amb la col·laboració 
de la Rede Armela. Santiago de Compostela, 23.9.2019. Nombre 
d’assistents: 20 persones. http://redearmela.org/wp-
content/uploads/2019/09/CARTAZ_PROGRAMA_NTD.pdf  

 
5. Simón Moreno, Héctor. Pathologies in housing: evictions, empty buildings, 

disrepair, amount, squatting, unaffordability, housing and cities, al “18th 
Interdisciplinary Workshop: Housing research through big data”, organitzat 
per la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV. Tarragona, 
10.10.2019. Nombre d'assistents: 10 persones. 

 
6. Nasarre Aznar, Sergio. The Impact 

on Housing of COVID-19 in Spain, al 
seminari internacional “The Impact 
on Housing of COVID-19. Policies 
and Responses in Ireland and 
Spain”, organitzat per la Universitat 
de Pisa. Pisa, Itàlia, 1.7.2020.  
Nombre d’assistents: 25 persones. 
 

7. Gómez Buendía, Carmen. Ancora sulle actiones utiles. “Le droit et sa place 
dans le monde antique”, seminari internacional organitzat per la Société 
Internationale 'Fernand de Visscher' pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité 
(SIHDA). Edimburg, Regne Unit, 2/7.9.2019. Nombre d’assistents: 50 
persones. https://www.sihda2019.law.ed.ac.uk   

 
8. Deusdad Ayala, Blanca. Els serveis d'atenció a les persones després de la 

COVID-19. Model comunitari versus institucionalització. Seminari virtual 
organitzat per DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials (Dep. de 
Treball Afers Socials i Famílies). 30.4.2020.  Nombre d’assistents: 90 
persones. 
https://dixit.gencat.cat/ca/detalls/Article/20200430_taula_girona_online.h
tml   
 

9. Garcia Teruel, Rosa M. La tokenización de derechos reales en la regulación 
del libro V del Código civil de Cataluña, al “V Congreso Nacional de 
Registradores”, organitzat pel Col·legi de Registradors de la Propietat, 
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Mercantils i de Béns Mobles. Sevilla, 4.10.2019. Nombre d’assistents: 70 
persones. 

 
10. Nasarre Aznar, Sergio. Las 
medidas extraordinarias sobre la 
vivienda y los arrendamientos por el 
COVID-19, a la jornada virtual 
organitzada pel Col·legi 
d’Administradors de Finques de 
Tarragona. Tarragona, 29.4.2020. 
Nombre d’assistents: 40 persones. 
 
11. Caballé Fabra, Gemma. La 

vivienda como refugio en tiempos del Covid19, al seminari virtual  “Vejez, 
comunidades de propietarios y redes de apoyo”, organitzat per la Càtedra 
UNESCO d’Habitatge. Tarragona, 22.4.2020. Nombre d’assistents: 120 
persones. Nombre de visualitzacions: 478. Disponible 
a: https://www.youtube.com/watch?v=u10wIxCIpPM&feature=youtu.be 

 
12. Marín Consarnau, Diana. Primeras reflexiones tras la STJUE de 27 de febrero 

de 2020, asunto RH, c-836/18, al “V Encuentro Anual sobre Jurispruencia 
Europea”, organitzat pel Centro Español del European University Institute i 
la Universitat Loyola. Sevilla, 15.5.2020. Nombre d’assistents: 20 persones. 

 
13. Nasarre Aznar, Sergio. Shared and temporal ownership in Catalonia, al 

seminari virtual “Alternative forms of land and property ownership, 50 
Solutions”, organitzada per la Housing Solutions Platform. Bèlgica, 
12.6.2020. Nombre d’assistents: virtual. http://housing.urv.cat/housing-
solutions-platform/  

 
14. Villca, Milenka. Reflexiones sobre la tributación de la cesión de bienes en 

el cohousing o vivienda colaborativa, al seminari internacional “Economía 
digital: modelos de negocios colaborativos en España e Italia (tributos y 
aduanas)”, organitzat per l’àrea de Dret Financer i Tributari URV. Tarragona, 
26.11.2019. Nombre d’assistents: 20 persones. 

 
15. Deusdad Ayala, Blanca. Conscienciació i sensibilització dels maltractaments 

a les dones grans. “Taula rodona: discriminació de les dones grans”, 
organitzada pel Consell Comarcal del Baix Camp. Reus, 14.2.2020. Nombre 
d’assistents: 50 persones. 

 
16. Nasarre Aznar, Sergio. Success of Spanish condominiums and their 

challenges in post-crisis millennial times, al seminari internacional 
“International Research Forum on Multi-owned Properties”, organitzat per 
la Deakin University. Melbourne, Austràlia, 13.2.2020. Nombre d’assistents: 
80 persones. https://www.deakin.edu.au/about-
deakin/events/international-research-forum-on-multi-owned-properties  

 
17. Rivas Nieto, Estela. Fiscalidad y COVID-19, al seminari virtual “La vivienda 

como refugio en tiempos de COVID--19”, organitzat per la Càtedra UNESCO 
d’Habitatge. Tarragona, 7.5.2020. Nombre de visualitzacions: 405. 
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Accessible des de 
https://www.youtube.com/watch?v=qe_Fk7nVNVw&feature=youtu.be 
   

 
18. Nasarre Aznar, Sergio. El rol de las 
tenencias intermedias en la encrucijada de la 
vivienda, a la jornada “El derecho a la 
vivienda en la nueva realidad” organitzada 
per l’ICAB. Barcelona, 15.6.2020. Nombre 
d’assistents: 140 persones. 

 
19. Garcia Teruel, Rosa M. La masoveria 
urbana: un mecanismo per a fer el lloguer 
més assequible i millorar l’estat dels 

habitatges, a la jornada “Masoveria 
urbana” organitzada per l’associació 
d’Amics i Amigues de la Natura de 
les Masies i amb la col·laboració dels 
ajuntaments de Roda de Ter i Les 
Masies. Roda de Ter, 24.1.2020. 
Nombre d’assistents: 30 persones.  
 

20. Cerrato Guri, Elisabet. Estudio 
comparado entre la exhibición 
documental de terceros y la disclosure against a person not a party en el 
proceso civil, al “XVI World Congress on Procedural Law”. Kobe, Japó, 
2/5.11.2019. Nombre d’assistents: 500 persones. 
 

21. Nasarre Aznar, Sergio. Blockchain y tokenización, a la jornada “Retos 
actuales en la contratación digital”, organitzada per la Universitat Carlos III 
i la Universitat de Zaragoza. Madrid, 26.9.2019. Nombre d’assistents: 40 
persones. http://eventos.unizar.es/35232/programme/retos-actuales-en-
la-contratacion-digital.html  
 

22. Rivas Nieto, Estela. El crowdfunding inmobiliario, al seminari internacional 
“La fiscalidad de la economía colaborativa y plataformas digitales. Entorno 
normativo italiano y español”, organitzat per ESADE, 28.11.2019. Nombre 
d’assistents: 10 persones. 

 
23. Deusdad Ayala, Blanca. Vejez y redes sociales, al seminari virtual “La 

vivienda como refugio en tiempos de crisis” organitzat per la Càtedra 
UNESCO d’habitatge de la URV. Tarragona, 22.04.20.  Nombre d’assistents: 
50 persones. Nombres de visualitzacions: 478. Accessible des de: 
https://www.youtube.com/watch?v=u10wIxCIpPM&feature=youtu.be  

 
24. Simón Moreno, Héctor. Productes financers per a l’habitatge i la vellesa, a 

la Jornada "Envelliment, habitatge i entorn", organitzada per l'Observatori 
de l'Habitatge de Barcelona. Barcelona, 27.11.2019. Nombre d'assistents: 
100 persones. Enllaç: https://cuimpb.cat/ca/curs/215-envelliment-
habitatge-i-entorn.   
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25. Nasarre Aznar, Sergio. New housing 
tenures: intermediate tenures, 
collaborative housing and 
functional tenancies, a la jornada 
internacional organitzada pel 
Centre for Urban Transitions, 
Swinburne University of 
Technology. Melbourne, Austràlia, 
12.2.2020. Nombre d’assistents: 
25 persones. 
 

26. Deusdad Ayala, Blanca. Cambios socioculturales en la vida cotidiana. 
Seminari virtual organitzat pel Dep. Antropologia, Filosofia i Treball Social 
URV. Tarragona, 22.6.2020. Nombre d’assistents: 50 persones. 

 
27. Caballé Fabra, Gemma. “La innovació, la recerca i el coneixement en 

habitatge: La investigació amb impacte social: la Cátedra UNESCO 
d'habitatge de la URV”. Postgrau en Polítiques d'habitatge a l'Escola SERT 
del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC). Barcelona, 10.6.2020. 
Ponència. Nombre d’assistents: 20 persones. 

 
28. Nasarre Aznar, 
Sergio. Los 
arrendamientos de 
vivienda en tiempos del 
COVID-19, al seminari 
virtual “Hipoteca, alquiler 
y otras tenencias en 
tiempos de alarma”, 
organitzat per la Càtedra 

UNESCO d’Habitatge. Tarragona, 16.4.2020. Nombre d’assistents: 140 
persones. Nombre de visualitzacions: 641. Accessible des de: 
https://youtu.be/zW1A1VstKPk   
 

29. Deusdad Ayala, Blanca. Jornades de Dones del Camp de 
Tarragona.Organitzat per l’Institut Català de les Dones (ICD). Palau 
Bofarull, Reus, 28.11.2019. Nombre d’assistents: 100 persones. 

 
30. Garcia Teruel, Rosa M. Medidas en materia de alquileres de vivienda debido 

al COVID19, al seminari virtual “Hipoteca, alquiler y otras tenencias en 
tiempos de alarma”, organitzat per la Càtedra UNESCO d’Habitatge. 
Tarragona, 16.4.2020. Nombre d’assistents: 140 persones. Nombre de 
visualitzacions: 641. Accessible des de: https://youtu.be/zW1A1VstKPk 

 
31. Rodríguez Padilla, Maridalia. Políticas de vivienda ante el Covid-19 en 

América Latina, al seminari virtual “La vivienda en tiempos del COVID-19 
en Iberoamérica”, organitzat per la Càtedra UNESCO d’Habitatge. 
Tarragona, 14.5.2020. Nombre d’assistents: 47 persones. Nombre de 
visualitzacions: 271. Accessible des de: 
https://www.youtube.com/watch?v=aEjbf-u0xpA&feature=youtu.be 
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32. Nasarre Aznar, Sergio. Vivienda y economía colaborativa, al Congrés 

internacional “Alojamiento colaborativo”, organitzat per la Universitat 
d’Almeria. Almeria, 21/22.11.2019. Nombre d’assistents: 100 persones. 
 

33. Deusdad Ayala, Blanca. Envellir a la llar o en un entorn residencial. Jornada 
organitzada per l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran. URV. Sta. 
Coloma de Queralt, 18.11.2019. Nombre d’assistents: 40 persones. 

 
34. Rodríguez Liébano, M. Paula. Los derechos humanos en la vivienda 

colaborativa, al “II seminari d’investigació predoctoral” de la Càtedra 
UNESCO d’Habitatge. Tarragona, 6.11.2019. Nombre d’assistents: 10 
persones. 

 
35. Nasarre Aznar, Sergio. Housing and 
new technologies: blockchain, robots and 
artificial intelligence, al seminari internacional 
de l’Institut Cervantes de Sidney. Austràlia, 
17.2.2020. Nombre d’assistents: 50 
persones. 
 
36. Villca, Milenka. Delimitación y 
alcance de los beneficios fiscales en 
el cohousing, al seminari internacional “La 

fiscalidad de la economía colaborativa y plataformas digitales. Entorno 
normativo italiano y español”, organitzat per ESADE, 28.11.2019. Nombre 
d’assistents: 10 persones. 
 

37. Deusdad Ayala, Blanca. És útil sol·licitar la llei de dependència. Jornada 
organitzada per l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran. URV. Reus, 
8.10.2019. Nombre d’assistents: 110 persones. 

 
38. Galiana Saura, Ángeles i Rodríguez Liévano, M. Paula. El cohousing como 

modelo de vivienda colaborativa: riesgos derivados de la determinación de 
los espacios y los usos y el carácter dogmático del propósito. Congrés 
internacional “Alojamiento colaborativo”, organitzat per la Universitat 
d’Almeria. Almeria, 21/22.11.2019. Nombre d’assistents: 50 persones. 
 

39. Lambea Llop, Núria. Garantir el dret d’accés a un habitatge digne i adequat. 
Bones practiques en un context comparat. Jornada organitzada per la 
Cooperativa Suara. Barcelona, 13.7.2020. Nombre d’assistents: 100 
persones.  
 

40. Labella Iglesias, Andrés. Seminari virtual “Encuentro sobre hábitat inclusivo 
para todes”, en el marc del procès participatiu per al Pla Urbà Ambienta de 
la Ciutat de Buenos Aires. Buenos Aires, 25.8.2020. Nombre d’assistents: 
50 persones. Nombre de visualitzacions: 187. Enllaç: 
https://www.youtube.com/watch?v=TuYFcfA4C1o 
 

41. Nasarre Aznar, Sergio. El futuro de la vivienda y de los alquileres, a les “I 
Jornades de Tarragona”, organitzades pel Col·legi d’Administradors de 
Finques de Tarragona. Tarragona, 27.9.2019. Nombre d’assistents: 60 
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persones. http://www.coaft.com/FitxersWeb/36470/programa-i-jornada-
formativa-27-i-28-setembre-tarragona-2019.pdf  

 
42. Garcia Teruel, Rosa M. El futuro de los alquileres. Las últimas reformas en 

arrendamientos urbanos,  a les “I Jornades de Tarragona”, organitzades pel 
Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona. Tarragona, 27.9.2019. 
Nombre d’assistents: 60 persones. 

 
43. Adan Domènech, Federic. Moratoria de las cuotas hipotecarias y contratos 

de préstamo sin garantía hipotecaria, al seminari virtual COVID-19, 
organitzat per l’ed. Vlex. 4.5.2020. Nombre d’assistents: 50 persones. 

 
44. Rivas Nieto, Estela. Micromecenatege inmobiliari, al seminari “Plataformes 

habitacionals, comerç internacional i economica col.laborativa: una 
perspectiva tributària, organizat per l’àrea de Dret Financer i Tributari”. 
Tarragona, 17.9.2019. Nombre d’assistents: 40 persones. 

 
45. Nasarre Aznar, Sergio. La encrucijada de la vivienda tras catorce años de 

crisis, a l’Acte del 30 aniversari de Visesa i el 20é aniversari de Alokabide. 
Bilbao, 30.1.2020. Nombre d’assistents: 80 persones. 

 
46. Lambea Llop, Núria. Un modelo de 

gestión de vivienda social en clave 
europea, a l’Acte del 30 aniversari de 
Visesa i el 20é aniversari de Alokabide. 
Bilbao, 30.1.2020. Nombre 
d’assistents: 80 persones. 

https://m.europapress.es/euskadi/noticia-visesa-suma-15488-viviendas-
protegidas-construidas-creacion-alokabide-alcanza-14200-pisos-alquiler-
20200130183001.html  

 
47. Nasarre Aznar, Sergio. Innovaciones legales para favorecer el acceso a la 

vivienda en un contexto comparado: reformar del alquiler, tenencias 
intermedias y vivienda colaborativa, al seminari “La vivienda un derecho 
difícil de ejercer: IV Jornada sobre Desigualdades Sociales”, organitzat per 
la Universitat de Lleida. Lleida, 25/27.11.2019. Nombre d’assistents: 50 
persones. 

 
48. Simón Moreno, Héctor. La 

problemàtica 
dels locals comercials en les 
Comunitats de propietaris, 
especialment sortides de fums, 
utilització de la fatxada per rètols 
i limitacions d'us, formació 
organitzada pel Col·legi 
d’Administradors de Finques de 
Tarragona. Tarragona, 
12.12.2019. Nombre d'assistents: 50 persones.  

 



 26 

49. Lambea Llop, Núria. Sinhogarismo y exclusión residencial en tiempos de 
alarma, al seminari virtual “Sinhogarismo y exclusión residencial en tiempos 
de alarma”, organitzat per la Càtedra UNESCO d’Habitatge URV. Tarragona, 
30.4.2020. Nombre d’assistents: 50 persones.  Nombre de visualitzacions: 
121. Disponible a: 
https://www.youtube.com/watch?v=IvjQdlle0yo&feature=youtu.be 
 

 
 
8.5 Transferència de coneixements  
 
1. 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. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/0c16776d-1e4e-11e6-ba9a-01aa75ed71a1/language-en 
 
 
2. El llindar, una experiència per a la sensibilització 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 
UNESCO 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.  
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A més a més, la iniciativa del Llindar ha 
estat reconeguda pel Consell Social de la 
URV en els premis d’impacte social de la 
recerca, en la modalitat ex-ante en 
Ciències Socials. Aquest premi ha sigut 
presentat per Sergio Nasarre, Estela 
Rivas i Juan Luis Gonzalo i han 
col·laborat: Marc Solé, Ariadna González, 
Héctor Herrero, Isidre Monreal, Neus 
Sabaté, Javier Coca i Jordi de Andrés. 
 
Durant aquest curs acadèmic, la Càtedra 
UNESCO d’Habitatge, en compliment del seu objectiu fundacional de transferir el 
coneixement especialitzat i de contribuir a l’impacte social de la recerca, ha iniciat 
l’entrega de 135 exemplars de cortesia. Els exemplars es distribuiran a institucions 
públiques, privades i entitats del tercer sector, seleccionades segons la seva 
vinculació a l’habitatge i el sensellarisme. Així mateix, els membres de la Càtedra 
han dut a terme la simulació en instituts de la província per a permetre a diversos 
alumnes posar-se en la pell de les persones amb problemàtica habitacional, i l’han 
presentat a diversos mitjans de comunicació (Onda Cero, Catalunya Ràdio, etc.). 
 

 
Finalment, des de la Càtedra s’ha dissenyat un vídeo curt per a conèixer la forma 
de funcionament: https://www.youtube.com/watch?v=yhD3KWU9G3o   
 
Per a més informació: http://llindar.cat  
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3. 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).  
 

4. 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/.  
 
5. Col·laboració en la redacció de l’Agenda Urbana 
de Catalunya. Diversos membres de la Càtedra UNESCO 
d’Habitatge participen com a observadors en l’elaboració 
de la Nova Agenda Urbana de Catalunya, repartits en les 
següents comissions: “inclusió social”, “habitatge”, “nous 

models productius”, “qualitat democràtica” i “governs eficients”. 
 
6. Consell Municipal de l’Habitatge de Reus. La Càtedra UNESCO d’Habitatge 
de la URV participa en Consell Municipal de l’Habitatge de l’Ajuntament de Reus, 
l’òrgan de participació ciutadana que té per finalitat debatre les polítiques 
municipals de l’habitatge. http://www.canalreustv.cat/noticies/lajuntament-reus-
crea-consell-municipal-lhabitatge   
 
7. Participació en el Consell Municipal de Benestar Social de Reus. 
 
8. La Càtedra fica en lliure accés diverses publicacions científiques relacionades 
amb cohousing, blockchain, rehabilitació per renda, tinències de l’habitatge, dret 
a l’habitatge i informes europeus, que es poden trobar i descarregar-se 
a http://housing.urv.cat/portada/recerca/working-papers/ 
 
9. Concrete actions for Social and Affordable Housing in the EU. La Càtedra 
UNESCO d’Habitatge de la URV coordina i participa en l’informe “Concrete actions 
for Social and Affordable Housing in the EU” impulsat per la Foundation for 
European Progressive Studies (FEPS) i altres organitzacions associades. L’objectiu 
és identificar bones pràctiques d’un conjunt de països de la UE en l’àmbit de 
l’habitatge assequible, sostenible i inclusiu (accés a habitatges assequible o social; 
finançament; integració de col·lectius especialment vulnerables; cohesió social; 
eficiència dels recursos), així com veure les seves possibilitats de replicabilitat i 
també proposar recomanacions a nivell local/regional, nacional i de la UE. 
 
10. Participació de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV en l’informe 
europeu Affordable Housing #Housing 2030. La Càtedra UNESCO d’Habitatge 
de la URV ha estat escollida per a participar en la redacció de l’informe “Improving 
Housing Affordability in the UNECE region”, el qual s’emmarca amb l’Agenda del 
#Housing2030 i està impusat pel Comité de Desenvolupament Urbà, Habitatge i 
Ordenació del Territori de la UNECE (Comissió Econòmica de les Nacions Unides 
per a Europa), el Programa de Nacions Unides per als Assentaments Humans 
(ONU-HABITAT) i Housing Europe.  
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L’objectiu és estudiar els problemes d’assequibilitat de l’habitatge i els instruments 
i les bones pràctiques existents en els països i ciutats de la UNECE per poder 
millorar aquesta assequibilitat, partint d’una perspectiva holística i abordant quatre 
temàtiques concretes: 1) l’accés i la disponibilitat de sòl per a la construcció 
d’habitatges; 2) la construcció i rehabilitació d’habitatge amb una visió de 
neutralitat climàtica; 3) la gestió i regulació de l’habitatge i 4) l’accés a 
finançament.  L’objectiu final és ajudar als governs, en els seus diferents nivells, 
a formular polítiques que permetin millorar l’assequibilitat i la sostenibilitat dels 
habitatges, així com també ajudar a la recuperació social i econòmica que 
requereix la actual pandèmia. 
 
11. La Càtedra disposa d’un espai de Blog a la seva web per a que els diversos 
investigadors i investigadores puguin fer accessible de forma on-line la seva 
recerca. El Blog està disponible a: http://housing.urv.cat/blog-post/  
 
12. La Càtedra ha obert un canal de Youtube on es recopilen tots els seminaris 
virtuals i d’altres enregistraments de congressos i jornades, vídeos explicatius de 
la recerca, informació sobre l’activitat ludificada “El Llindar”, etc. El canal està 
disponible a: 
https://www.youtube.com/channel/UCFTDIqq7QTTKJszbxH14prA/featured  
 
 
8.6 Organització de congressos i seminaris 
 
 
1. Organització del segon seminari de doctorands de la Càtedra UNESCO 
d’Habitatge. Els seminaris de doctorands permeten als investigadors en formació 
en matèria d’habitatge compartir els seus avanços en la tesi doctoral i debatre els 
resultats amb els membres sènior de la Càtedra. Data: 6 de novembre de 2019. 
Nombre d’assistents: 10 persones. 

 

 
 
2. Organització del congrés “L’habitatge en 360º” a l’Auditori de la Casa Milà-La 
Pedrera. Data: 31 d’octubre de 2019. Nombre d’assistents: 140 persones. 
http://housing.urv.cat/la-pedrera-habitatge-360/  
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3. 8è Seminari científic internacional: “Els índex de referència de preus de lloguer: 
el cas de Berlín. Data: 5 de febrer de 2020. Nombre d’assistents: 10 persones. 

 
4. Webinar “Hipoteca, alquiler y otras tenencias en tiempos de alarma”, de la sèrie 
de seminaris virtuals “Vivienda y Covid-19”. Data: 16 d’abril de 2020. Nombre 
d’assistents: 120 persones. Nombre de visualitzacions del vídeo al Youtube: 641 
https://youtu.be/zW1A1VstKPk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Webinar “Vejez, comunidades de propietarios y redes de apoyo”, de la sèrie de 
seminaris virtuals “Vivienda y Covid-19”. Data: 22 d’abril de 2020. Nombre 
d’assistents: 60 persones. Nombre de visualitzacions del vídeo al Youtube: 478. 
https://youtu.be/u10wIxCIpPM  
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6. Webinar “Sinhogarismo y exclusión residencial en tiempos de alarma”, de la 
sèrie de seminaris virtuals “Vivienda y Covid-19”. Data: 30 d’abril de 2020. 
Nombre d’assistents: 50 persones. Nombre de visualitzacions del vídeo al Youtube: 
121. https://youtu.be/IvjQdlle0yo  
 

 
7. Webinar “Fiscalidad y Covid-19”, de la sèrie de seminaris virtuals “Vivienda y 
Covid-19”. Data: 7 de maig 2020. Nombre d’assistents: 40 persones. Nombre de 
visualitzacions del vídeo al Youtube: 405. https://youtu.be/qe_Fk7nVNVw  
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8. Webinar “La vivienda en tiempos de Covid en Iberoamérica”, de la sèrie de 
seminaris virtuals “Vivienda y Covid-19”. Data: 14 de maig 2020. Nombre 
d’assistents: 40 persones. Nombre de visualitzacions del vídeo al Youtube: 271. 
https://youtu.be/aEjbf-u0xpA  

 
9. Presentació del llibre “Los años de la crisis de la vivienda” (S. Nasarre Aznar), 
amb intervencions del Sr. Salvador Vives (Tirant lo Blanch), Sra. Beatriz Corredor 
(Ex-ministra d’habitatge), i Prof. Dr. Sergio Nasarre (autor del llibre). Data: 18 de 
juny 2020. Nombre d’assistents: 80 persones. Nombre de visualitzacions del vídeo 
al Youtube: 226. https://www.youtube.com/watch?v=wheuZ3u0l-
k&feature=youtu.be  
 

 
 
 
 
Així mateix, la Càtedra UNESCO d’Habitatge col·labora de forma periòdica amb 
Diari de Tarragona i Canal Reus. Mitjançant aquestes publicacions, la investigació 
de la Càtedra arriba a la societat del nostre territori. Les publicacions i aparicions 
a TV que han derivat d’aquesta col·laboració són les següents:  
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Publicacions divulgatives (col·laboració mensual Diari de Tarragona) 
 

DATA DE 
PUBLICACIÓ 

AUTOR/A TÍTOL 

8/9/2019 Maridalia Rodríguez El project monitoring 
inmobiliario 

13/10/2019 Andrés Labella El modelo catalán de las 
viviendas colaborativas. 

10/11/2019 Rosa M. Garcia Educación financiera y 
préstamos hipotecarios 

8/12/2019 Sergio Nasarre Los años de la crisis de la 
vivienda (2007-2019)  

12/01/2020 Emma López Nuevas opciones para mediar 

09/02/2020 Héctor Simón Productos vinculados a la 
hipoteca 

08/03/2020 Carmen Gómez Urbanismo y protección del 
patrimonio cultural 

12/04/2020 Milenka Villca Fomento de la eficiencia 
energética de las viviendas 

10/05/2020 
Gemma Caballé Replanteando el rol de los 

administradores de fincas a 
raíz del Covid-19 

14/06/2020 Lluc Font Pomarol Estudiar objetivamente la 
jurisprudencia 

12/07/2020 Núria Lambea Exclusión residencial en 
tiempos de pandemia  

06/09/2020 Blanca Deusdad Deixem morir la gent gran 
 
 
 
Aparicions a Canal Reus (http://www.canalreustv.cat/catedra-unesco-
dhabitatge-universitat-rovira-i-virgili). 

 

DATA 
D’APARICIÓ 

AUTOR/A TÍTOL DE L’ENTREVISTA 

21/10/2019 Gemma Caballé Estat de la intermediació immobiliària 
https://youtu.be/fsP3_vRYMFg  

18/11/2019 Héctor Simón Crèdit hipotecari 
https://youtu.be/hIuAcVaeu2w  

20/01/2020 Rosa M. Garcia El lloguer 
https://youtu.be/_inHyT1t1Xw  

17/02/2020 Andrés Labella Dret a l’habitatge i dret de la discapacitat 
https://youtu.be/1TUgOuOCCVE   

19/05/2020 Gemma Caballé Les xarxes de suport han arribat per a 
quedar-se? 
https://youtu.be/gAschLoPCqo  

27/09/2020 Héctor Simón La nova llei del lloguer 
https://youtu.be/VHUd53sxiA4  
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8.7 Impacte en els mitjans de comunicació 
 
Els membres de la Càtedra participen activament en diversos mitjans de 
comunicació (http://housing.urv.cat/mitjans/), amb la finalitat de transferir els 
coneixements obtinguts de la seva recerca. Això té un impacte mediàtic calculat 
en el nombre de telespectadors, oients i lectors que reben informació en matèria 
d’habitatge per part dels investigadors. 
 
En el següent gràfic visualitzen l’impacte en els mitjans de comunicació que les 
intervencions dels membres de la Càtedra han tingut des de 2015. 
 

 
 
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 
 
 

 
Les aparicions en premsa, ràdio i televisió des de 2016 són accessibles al següent 
enllaç: http://housing.urv.cat/aparicions-als-mitjans-2016-actualitat/ 
 
 
8.8 Impacte social de la recerca 
 
La Càtedra d’habitatge té la finalitat última de que la seva recerca tingui un 
impacte en la societat en forma de millorar la vida de les persones. La següent 
figura resumeix les principals evidències de l’impacte social dels seus projectes. 

Resumint, la nostra activitat de recerca ha arribat a 14,2 milions d’oients, 11,4 
milions telespectadors i 98,4 milions de lectors. 
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Algunes de evidències d’impacte social més rellevants són la participació directa 
dels investigadors de la Càtedra en procediments legislatius. En aquest curs 
2019/2020 podem destacar-ne les següents: 
 

• El Parlament de Malta va aprovar, el 5 de novembre de 2019, per 
unanimitat, la Llei d’arrendaments d’habitatge 
(Private ResidentialLeases Act), una nova llei que entrarà en vigor l’1 de 
gener de 2020 i que regularitzarà el sector liberalitzat de lloguers 
privats a Malta. La nova llei regula, entre altres coses: l’obligació de 
l’arrendador de registrar el contracte de lloguer en 
la Housing Authority (Autoritat d’Habitatge); la fixació d’una durada 
contractual mínima d’un any; i l’obligació de l’arrendador de notificar a 
l’arrendatari sobre qualsevol eventual renovació o terminació del contracte 
almenys tres mesos abans del seu venciment. Aquesta Llei maltesa és 
producte de la recerca coordinada pel Dr. Kurt Xerri (doctor en Dret per la 
URV i membre de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV) que actualment 
és assessor del Secretari Parlamentari d’Allotjament Social, 
l’Excm. Roderick Galdes. 
 

• El Prof. Dr. Sergio Nasarre ha estat un dels experts escollits pel 
president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, el 2020 per elaborar la 
part sobre habitatge del Pla Espanya 2050 
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9. BEQUES 
 

1. Pablo Ruiz Osuna, beneficiari dels ajuts Martí Franquès de la Universitat 
Rovira i Virgili a la contractació de personal investigador en formació. Beca 
predoctoral.  

2. La Càtedra ofereix una Beca predoctoral en el marc del Programa Martí i 
Franquès d’ajudes a la recerca. La línia de recerca és The tangibility of 
the right to housing. Tota la informació sobre les beques està a: 
https://www.sgr.urv.cat/cgi-
bin/programes/application/detall.cgi?conv=2020PMF-PIPF-
&ordre=44&idioma=CAT   
 

 

10. TESIS DOCTORALS 
 
Finalitzades (des de 2017):  

1. Kurt Xerri ha finalitzat la seva tesi doctoral titulada “Renting as a True 
Housing Alternative in Malta: Lessons from the Past and Suggestions for the 
Future in a Comparative Context”. L’ha defensada amb la màxima 
qualificació el 26 de març de 2017. Direcció: Prof. Dr. Sergio Nasarre. 

2. 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. Direcció: Prof. 
Dr. Sergio Nasarre. 

3. 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. Direcció: Prof. Dr. Sergio Nasarre. 

4. Maridalia Rodríguez ha finalitzat la seva tesi doctoral sobre la inversió 
immobiliària estrangera com a dinamisme econòmic. L’ha defensada amb la 
màxima qualificació el 19/06/2019. Direcció: Prof. Dr. Sergio Nasarre i Dra. 
Georgina Garriga. 

5. Núria Lambea Llop ha finalitzat la seva tesi doctoral sobre “Propuesta de un 
modelo de provisión y gestión de vivienda social en clave europea”. L’ha 
defensada amb la màxima qualificació el 23/01/2020. Direcció: Prof. Dr. 
Sergio Nasarre. 
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6. Gemma Caballé Fabra ha finalitzat la seva tesi doctoral sobre “La 
intermediación inmobiliaria ante los nuevos retos de la vivienda”. L’ha 
defensada amb la màxima qualificació el 06/02/2020. Direcció: Prof. Dr. 
Sergio Nasarre. 

 

 
7. Jerónimo Basilio Sao Mateus ha finalitzat la tesi doctoral sobre “Sitios 

naturales sagrados en el derecho internacional: una mirada antropológica a 
la respuesta jurídica”. L’ha defensada amb la màxima qualificació el 
14/07/2020. Direcció: Dra. Ángeles Galiana. 

8. Albert Gómez Jordán ha finalitzat la tesi doctoral sobre “Stipulationes 
praetoriae en el procedimiento formulario del Derecho Romano”. L’ha 
defensada amb la màxima qualificació el 16/07/2020. Direcció: Dra. Carmen 
Gómez. 

9. Alessandro Dinissi ha finalitzat la seva tesi doctoral sobre “Situazioni di fatto 
e tutela del Diritto all’abitazione”. L’ha defensada amb la màxima 
qualificació el 15/09/2020. 

 
 
En procés:  
 

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

11.  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. 

12.  Eva Vicente està realitzant la tesi sobre el crowdfunding. 
13. Lluc Font està realitzant la tesi doctoral sobre big data i habitatge.  
14. Silvana Canales està realitzant la tesi doctoral sobre els consumidors en les 
plataformes d’habitatge col·laboratiu.  
15. Maria Paula Rodríguez està realitzant la tesi doctoral sobre el co-housing i 
el dret a l’habitatge.  
16. Pablo Ruiz està realitzant la tesi doctoral sobre els aspectes legals dels 
robots i la ciutat. 
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11. ALTRES 
 
1. Reconeixement a la Prof. Dra. Encarnació 
Ricart. El dia 29 de novembre de 2019 durant 
la comissió de seguiment, la Càtedra va fer acte 
de lliurament de l’estàtua commemorativa a la 
Dra. Encarnació Ricart pel seu reconeixement en 
la creació de la Càtedra en 2013. 
 
 
 
 

2. Reconeixement a la Dra. Imma Ribas. El dia 
18 de desembre de 2019 la Càtedra va fer acte de 
lliurament de l’estàtua commemorativa a la 
Dra. Imma Ribas pel seu reconeixement en 
l’activitat de la Càtedra. 
 
 
 
 

 
 
3. Premi extraordinari de doctorat. La Dra. Rosa Maria Garcia Teruel va rebre 
el passat 14 de noviembre el premi 
extraordinari de doctorat en Dret per la 
seva tesi doctoral “La sustitución de la 
renta por la rehabilitación o reforma de la 
vivienda en los arrendamientos urbanos”. 
Els premis extraordinaris de doctorat 
reconeixen les millors tesis doctorals en 
cada àmbit del coneixement. El llibre del 
que deriva aquesta tesi es pot trobar al 
següent enllaç: https://www.tirant.com/editorial/libro/la-sustitucion-de-la-renta-
por-la-rehabilitacion-o-reforma-de-la-vivienda-en-los-arrendamientos-urbanos-
rosa-maria-garcia-teruel-9788413134123 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  39 

 
 
 
 

 
 

 

_______ 
 
 


