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1. INTRODUCCIÓ
La Càtedra d’habitatge de la Universitat Rovira i Virgili (URV) va ser creada
pel Consell de Govern de la Universitat l’11 de juliol de 2013, constituïda el
18 de desembre de 2013 i la presentació oficial es va realitzar el 19 de
febrer de 2014.
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És el resultat de la recerca i els projectes que sobre habitatge es venien fent
des de l’àmbit jurídic des de l’any 1996 i que venen sota els auspicis del
Grup de Recerca d’Accés a l’Habitatge de la URV (dit grup va estudiar de
forma interdisciplinària el fenomen de l’habitatge i, especialment, l’anàlisi
legal de les estructures jurídico-privades dels ordenaments jurídics català,
espanyol i europeu que hi afecten).

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

Foto de la presentació oficial 19 de febrer de 2014
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2. OBJECTIUS DE LA CÀTEDRA
Tres són els objectius de la Càtedra:
1. En primer lloc, impulsar els treballs de recerca centrats a nivell
local, nacional i internacional.
1.1 A l’habitatge té lloc el desenvolupament individual i familiar de la
persona, és a dir, és un espai que garanteix el lliure desenvolupament de la
personalitat. En aquest punt es plantegen diversos reptes en l’actualitat,
com poden ser els següents:
- L’habitatge social en lloguer, és a dir, com gestionar l’habitatge públic
de la manera més eficient possible tot possibilitant al ciutadà amb menys
recursos un habitatge digne i adequat. La realitat ens mostra que els parcs
públics d´habitatge són deficitaris i, per tant, es fa palesa la necessitat de
professionalitzar i fer viables aquests parcs.
- Analitzar la manera d’optimitzar les formes de tinença immobiliària en
l’actualitat, com són per exemple la propietat, la propietat horitzontal, el
lloguer, l’aprofitament per torns de béns immobles d’ús turístic, les
cooperatives d’habitatge, el dret de superfície o el cens emfitèutic. En
aquest sentit, un nou model d’innovació social per a la provisió d’habitatges
ha estat el model de cooperativa impulsat per Sostre Cívic.
- La identificació de noves fórmules d’innovació de tinences a l’habitatge,
és a dir, nous règims de tinença immobiliària, com poden ser la propietat
temporal i la propietat compartida, que el legislador català ha regulat
finalment en la Llei 19/2015 com a formes alternatives d’accés a l’habitatge,
per donar sortida als 3,5 milions d’habitatges buits. En aquest sentit, el
Grup de Recerca d’Accés a l’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili va
redactar el primer esborrany del que avui és la Llei 19/2015.
1.2 Quant a l’habitatge com a bé d’inversió i de consum, els punts d’interès
i reptes en aquest punt són els següents:
- En general, el finançament hipotecari dels habitatges. Dintre d’aquest
àmbit podem incloure l’anàlisi de les operacions actives i passives del
mercat hipotecari, és a dir, tant la flexibilitat, seguretat i eficiència de la
hipoteca com a dret real de garantia immobiliària, com la titulització de
préstecs hipotecaris com a mecanisme de refinançament del sistema
financer.
- La informació i la protecció en la compravenda i el lloguer
d´habitatges. Tot això està relacionat amb el dret del consumidors i
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usuaris, que preveuen generalment deures d’informació precontractual a
complir per l´empresari. En aquest sentit, el Grup de Recerca d’Accés a
l’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili va redactar el text base del que
avui és la Llei 20/2014, que té com a principal objectiu modificar el Codi de
Consum i protegir d’una manera òptima als consumidors.
- Responsabilitat civil en la construcció d’edificis.
- El contracte d’obra.
- La permuta de solar per edificació futura.
- La declaració d’obra nova i la llicència d’obres.
2. En segon lloc portar a terme activitats de formació (cursos, jornades,
postgraus de la FURV, etc.) de suport a les activitats que contribueixen a
millorar la formació dels agents econòmics del territori involucrats en el
fenomen de l’habitatge.
3. I en tercer lloc, portar a terme activitats de transferència de
coneixements i de divulgació científica, tant a nivell local, nacional com
internacional; i destinats a les institucions privades i públiques. De fet,
Espanya, a diferència d’altres països (ex. Països Baixos, Anglaterra), no té
tradició d’estudi interdisciplinar de l’habitatge: no hi ha graus i pocs
postgraus (tots sectorials: arquitectura, dret, administració, etc.); només
una Càtedra (Saragossa). Per tant, és la primera càtedra a Catalunya i la
segona d’Espanya (primera, de fet, amb vocació més enllà de l’àmbit local)

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

Secretaria d’Habitatge de la
Generalitat de Catalunya-Agència de
l’Habitatge (FUNDACIONAL)
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Cambra de la Propietat Urbana de
Tarragona (FUNDACIONAL)

Col·legi de Notaris de Catalunya
(FUNDACIONAL)

Ajuntament de Tarragona-SMAHUSA
(FUNDACIONAL)

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

Ajuntament de Reus

Consejo General de Colegios de
Administradores de Fincas de
España
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Col·legi d’APIs de Tarragona

Finalment, té un acord trianual amb
la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo, Ministerio de
Fomento per l’encàrrec d’estudis,
essent el primer per a 2014 sobre
els lloguers a Europa a la llum de la
Llei 4/2013.

4. CONSELL ASSESSOR
Es va constituir el Consell Assessor de la Càtedra amb els següents
membres:
-

Javier Burón, gerent Habitatge Públic, Ajuntament de Barcelona
Prof. Dr. Peter Boelhower, Director de l’OTB (Onderzoek voor de
gebouwde omgeving)
Guillem Fernández, expert en habitatge.
Dr. Padraic Kenna, professor a la National University of Ireland
Prof. Dr. Jesús Leal, catedràtic de Sociologia de la Universitat
Complutense de Madrid.
Dra. Montse Pareja Eastaway, professora titular d’Economia de la
Universitat de Barcelona.
Dr. Juli Ponce, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat
de Barcelona.
Dr. Julio Rodríguez, ex-President del Banc Hipotecari d’Espanya i exassessor al Banc d’Espanya
Xavier Climent, arquitecte.

5. RESUM DE LES ACTIVITATS REALITZADES PER LA CÀTEDRA
DURANT EL CURS ACADÈMIC 2014-2015
5.1 RECERCA
5.1.1 CONFERÈNCIES IMPARTIDES
1. 27 i 28-04-2015 Blanca Deusdad Ayala “Ageism from a Multinational,
Interdisciplinary Perspective” al COST Action IS1402, Dublín, Irlanda.
Nombre assistents: 50 persones
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2. 8-4-2015 Sergio Nasarre Aznar “El futuro: las nuevas formas de acceso a
la propiedad: propiedad temporal y propiedad compartida”, El acceso a
la vivienda en un contexto de crisis, Universidad de Barcelona. Nombre
assistents: 30 persones
3. 19-2-2015 Sergio Nasarre Aznar “Desahucios. La protección de los
consumidores aumenta: la Ley catalana 20/2014”, Cambra de la
Propietat Urbana de Tarragona. Nombre assistents: 70 persones

4. 20-1-2015 Emma Lopez Solé “La mediació empresarial” en la seu de la
Cambra de Comerç de Barcelona en Vilanova, en col·laboració amb
aquesta entitat, en el marc dels actes de la Jornada europea de la
mediació. Nombre assistents: 20
5. 13-2-2015 Sergio Nasarre Aznar “La modificación del Código de Consumo
de Cataluña: un importante incremento en la protección del deudor
hipotecario”, Col·legi d’Advocats de Reus i Tirant lo Blanch. Nombre
assistents: 30 persones
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6. 21-11-2014 Elga Molina Roig, “La duración como elemento esencial de la
propiedad temporal” a la Jornada “Les noves tinences intermèdies: el
fraccionament del domini per a facilitar l’accés a l’habitatge”
organitzada per la Càtedra d’habitatge de la Universitat Rovira i Virgili.
Nombre assistents: 105 persones
7. 13-11-2014 Sergio Nasarre Aznar “¿Alquiler o propiedad?”, Col·legi
d’Advocats de Reus, Reus. Nombre assistents: 30 persones
8. 21-11-2014 Elga Molina Roig, “La duración como elemento esencial de la
propiedad temporal” a la Jornada “Les noves tinences intermèdies: el
fraccionament del domini per a facilitar l’accés a l’habitatge”
organitzada per la Càtedra d’habitatge de la Universitat Rovira i Virgili.
Nombre assistents: 20 persones
9. 11-11-2014 Sergio Nasarre Aznar “La problemática de la vivienda, hoy”,
Ajuntament de Salou i URV, Salou, en el marc de les Antenes de
Coneixement de la URV. Nombre assistents: 30 persones

10. 7-11-2014 Sergio Nasarre Aznar “Mortgages: efficiency vs owner’s
protection”, Verband Deutscher Pfandbriefbanken y Estonian Banking
Association, Tallinn (Estònia). A més, moderador de panel. Nombre
assistents: 100 persones
http://www.pfandbrief.de/cms/_internet.nsf/tindex/en_registration18.htm
11. 18-10-2014 Elga Molina Roig “L’habitatge al segle XXI. Noves i antigues
formes d’accés a la propietat” conferència impartida en la Jornada
sobre reptes dels consumidors a la societat actual organitzada per
AICEC-ADICAE. Nombre assistents: 25 persones

12. 29-10-2014 Sergio Nasarre Aznar “Tenencias intermedias. La visión del
agente de la propiedad inmobiliaria”, Colegio de APIs de Cataluña,
Barcelona Meeting Point, Barcelona. Nombre assistents: 50 persones
http://www.bmpsa.com
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13. 15 i 16-10-2014 Sergio Nasarre Aznar “Desahucios y sinhogarismo”,
Jornada sobre “Nuevas experiencias en tiempos de crisis”, AVS
(Promotores de Vivienda Pública de España), Málaga. Nombre
assistents: 100 persones
14. 10-10-2014 Sergio Nasarre Aznar “Las tres formas de tenencia de la
vivienda”, Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona, Tarragona.
Nombre assistents: 70 persones
15. 2-10-2014 Sergio Nasarre Aznar “Las tenencias intermedias. La visión
del promotor”, Asociación de Promotores y Constructores de España
(APCE), Barcelona. Nombre assistents: 25 persones
http://www.promotorespublicos.org/agenda/ver/jornada-nuevasexperiencias-en-tiempos-de-crisis

16. 17-09-2014 Sergio Nasarre Aznar “La vivienda: ¿inversión o derecho?”,
Cicle de conferències, Departament de Dret Privat, Processal i
Financer, Tarragona, URV. Nombre assistents: 20 persones
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5.1.2 COMUNICACIONS A JORNADES, CONGRESSOS, WORKSHOPS
1. 28-06 al 01-07-2015 Emma López Solé
awareness developement and reflective
Xongrés internacional organitzat per la
Conflict Management (IACM), Clearwater
assistents: 300 persones

ha presentat el pòster “Selfcompetence of mediators” al
International Association for
Beach, Florida (USA). Nombre

2. 28-06-2015 Sergio Nasarre Aznar va participar amb el paper “Increasing
consumer’s protection in the field of mortgage loans: moratoria,
compulsory credit worthiness assessment and paternalism”, al Congrés
European Network for Housing Research (ENHR), Lisboa, Portugal.
Nombre assistents: 50 persones
http://www.enhr2015.com/.
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3. 28-06-2015 Héctor Simón Moreno 28-06-2015 va participar amb el paper
“New developments of human rights in relation to housing", al Congrés
European Network for Housing Research (ENHR), Lisboa, Portugal.
Nombre assistents: 30 persones. http://www.enhr2015.com/.
4. 28-06-2015 Núria Lambea Llop va participar amb el paper “Social
housing management models in Spain”, al Congrés European Network for
Housing Research (ENHR), Lisboa, Portugal. Nombre assistents: 25
persones. http://www.enhr2015.com/.

5. 28-06-2015 Rosa Maria Garcia Teruel va participar amb el paper “The
compensation to the tenant in case of early termination for works and
disrepair: a comparative approach”, al Congrés European Network for
Housing Research (ENHR), Lisboa, Portugal. Nombre assistents: 25
persones. http://www.enhr2015.com/.
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6. 28-06-2015 Kurt Xerri va participar amb el paper “Rent stabilisation as
an incentive for housing accessibility: a comparative perspective”, al
Congrés European Network for Housing Research (ENHR), Lisboa,
Portugal. Nombre assistents: 25 persones http://www.enhr2015.com/.
7. 30-06-2015 Lorcan Sir va participar amb els papers “'Is temporal
ownership a viable option for the Irish housing market?'” i “Ireland - a
northern European country with a southern European housing system”
al Congrés European Network for Housing Research (ENHR), Lisboa,
Portugal. Nombre assistents: 25 persones http://www.enhr2015.com/.
8. 30-06-2015 Gemma Caballé Fabra amb el paper “The concept of home”,
al Congrés European Network for Housing Research (ENHR), Lisboa,
Portugal. Nombre assistents: 30 persones http://www.enhr2015.com/.
9. 14 i 15-06-2015 Sergio Nasarre Aznar va participar en el Seminari sobre
habitatge, planejament i crisis a la Technion University de Haifa.
Nombre assistents: 15 persones

10. 16-06-2015 Sergio Nasarre Aznar va impartir la ponència sobre la
realitat de l’habitatge i la propietat horitzontal en un context de crisi a
a  הרצליה הבינתחומי המרכז- IDC Herzliya. Nombre assistents: 25
persones
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11. 14 i 15-06-2015 Kurt Xerri va impartir la ponència “Legal adaptations to
changing rental markets: analysis of three peripheral countries in the
light of European solutions” a l’Instituto Technion de Haifa. Nombre
assistents: 25 persones
http://gazit-globe.idc.ac.il/en/announcements/international-conferenceprivate-communities-and-urban-governance-theoretical-and-c
12. 25-06-2015 Estela Rivas Nieto, “Novetats fiscals en matèria
d’habitatge”, al Curs Nous Reptes de l’habitatge, a la Universitat
d’Estiu de la URV. Jornada organitzada per la Càtedra d’Habitatge.
Nombre assistents: 55 persones

13. 25-06-2015 Héctor Simón Moreno ,“Novetats en matèria de protecció
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del consumidor i usuari: la reforma del Codi de Consum Català per la
Llei 20/2014”, al Curs Nous Reptes de l’habitatge, a la Universitat
d’Estiu de la URV. Jornada organitzada per la Càtedra d’Habitatge.
Nombre assistents: 55 persones
http://es.scribd.com/doc/265977772/Programa-Curso-de-Verano-URVNuevos-Retos-de-La-Vivienda-CAST
14. 25-06-2015 Elisabet Cerrato Guri, “Existeix realment una segona
oportunitat per a les persones físiques concursades?”, al Curs Nous
Reptes de l’habitatge, a la Universitat d’Estiu de la URV. Jornada
organitzada per la Càtedra d’Habitatge. Nombre assistents: 55
persones

15. 25-06-2015 Maria Font i Mas “Segones residències d’estrangers”, al
Curs Nous Reptes de l’habitatge, a la Universitat d’Estiu de la URV.
Jornada organitzada per la Càtedra d’Habitatge. Nombre assistents:
55 persones
16 25-06-2015 Nuria Lambea Llop “Bones pràctiques en matèria de gestió
d’habitatge?”, al Curs Nous Reptes de l’habitatge, a la Universitat
d’Estiu de la URV. Jornada organitzada per la Càtedra d’Habitatge.
Nombre assistents: 55 persones
17. 25-06-2015 Rosa Maria Garcia Teruel “La Llei d’Arrendaments Urbans
després de la Llei 4/2013, especial atenció a la rehabilitació per
renda”, al Curs Nous Reptes de l’habitatge, a la Universitat d’Estiu de
la URV. Jornada organitzada per la Càtedra d’Habitatge. Nombre
assistents: 55 persones
18. 25-06-2015 Gemma Caballé Fabra “El condohotels”, al Curs Nous
Reptes de l’habitatge, a la Universitat d’Estiu de la URV. Jornada
organitzada per la Càtedra d’Habitatge. Nombre assistents: 55
persones
19. 25-06-2015 Elga Molina Roig “Els plans d’habitatge i les Oficines Locals
d’Habitatge”, al Curs Nous Reptes de l’habitatge, a la Universitat
d’Estiu de la URV. Jornada organitzada per la Càtedra d’Habitatge.
Nombre assistents: 55 persones
20. 9-05-2015 Héctor Simón Moreno “Could tenancy be a real alternative to
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homeownership as far as housing access is concerned?”, Ponència en
Seminari Projecte Europeu TENLAW, Tartu, Estònia. Nombre
assistents: 15 persones

21. 16-04-2015 Héctor Simón Moreno “La responsabilidad precontractual en
el CESL”, ponència en el Congrés Internacional Compraventa y la
modernización del Derecho de contratos, Lleida. Nombre assistents:
30 persones
22. 13 a 15-04-2015 Maria Font i Mas “La propiedad compartida y temporal
en Derecho catalán y en Derecho internacional”, ponència en Ciclo di
Seminari El acceso a la vivienda en España: financiación hipotecaria,
protección de consumidores y alternativas, Dipartimento di
Giurisprudenza di Torino, STA Erasmus+ (2014-2015) Università di
Torino, Italia. Nombre assistents: 150 persones
23. 1-12-2014 Nuria Lambea Llop ha impartit la conferència ‘Retos en la
gestión de vivienda social’ en l’asignatura ‘Nuevas Perspectivas del
Derecho Contractual’ del Màster Universitari en Dret de la Empresa i
de la Contractació de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.
Nombre assistents: 15 persones
24. 24-11-201 Emma Lopez Solé ha impartit el Taller “La mediació una eina
per l’advocat/advocada”, Col·legi de Advocats de Tortosa, Tortosa.
Nombre assistents: 40 persones.
25. 21-11-2014 Maria Font i Mas “Problemes de recepció de les tinences
intermèdies estrangeres en el nostre ordenament jurídic”,
comunicació en la Jornada Les noves tinences intermèdies: el
fraccionament del domini per a facilitar l’accés a l’habitatge,
organitzat per la Càtedra d’habitatge de la URV, Facultat de Ciències
Jurídiques, Tarragona. Nombre assistents: 150 persones
26. 3-11-2014 Rosa Maria Garcia Teruel “The Spanish and Catalan reaction
to the housing crisis”, comunicació en Congrés internacional Social
and economic conflicts of transition towards democracy and market
economy. Metropolitan Research Institute (MRI), Budapest, Hungría.
Nombre assistents: 100 persones.
http://mri.hu/en/about-us/mri25/
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27. 16-10-2014 Héctor Simón Moreno “Diversificación de la oferta de
vivienda pública en periodo de crisis. Tenencias intermedias y
viviendas compartidas”, ponència en la Jornada Nuevas experiencias
en tiempos de crisis, organitzada per AVS, Málaga. Nombre
assistents: 50 persones
28. 15-10-2014 Sergio Nasarre Aznar "Desahucios y sinhogarismo en
España, en un contexto europeo". Conferencia AVS - Desahucios
España y Europa. Salón de actos de la Gerencia Municipal de
Urbanismo - Paseo Marítimo Antonio Machado, Málaga. Nombre
assistents: 50 persones
29. 19-09-2014 Estela Rivas Nieto “Les sociétés cotées comme un moyen
de l'investissement en Espagne”, conferència en el Congrés La
réception de la nouvelle directive européenne relative au crédit
hypothécaire, Université de Perpignan Via Domitia, Perpignan,
Francia. Nombre assistents: 70 persones

30. 19-09-2014 Sergio Nasarre Aznar “Origination and globalisation of the
mortgage crisis”, conferència en el Congrés La réception de la
nouvelle directive européenne relative au crédit hypothécaire,
Universitat de Perpignan-Via Domitia, Perpignan, Francia. Nombre
assistents: 70 persones
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31. 19-09-2014 Rosa Maria Garcia Teruel i Nuria Lambea Llop “Intermediate
tenures in Catalonia”, conferència en el Congrés La réception de la
nouvelle directive européenne relative au crédit hypothécaire,
Perpignan, Francia. Nombre assistents: 70 persones.

32. 4 al 7-07-2014 Emma Lopez Sole i Immaculada Armadans van
presentar la comunicació “Which competence do professional
mediators need to develop in Catalonia” al Congrés internacional
organitzat per la International Association for Conflict Management
(IACM), Leiden (Holanda). Nombre assistents: 350 persones

5.1.3 PUBLICACIONS
1. Héctor Simón Moreno “The regulation of “inducements” in Spanish law”,
International Review of Financial Services, 2015, núm.2.
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2. Estela Rivas Nieto “Un nuevo vehículo de optimización fiscal: las
SOCIMIS”, Crónica Tributaria, núm. 154, 1/ 2015, pp. 139 a 161.
3. Sergio Nasarre Aznar “La eficacia de la Ley 4/2013, de reforma de los
arrendamientos urbanos, para aumentar la vivienda en alquiler en un
contexto europeo”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 2015,
núm. 747, pp. 205 a 252.
4 Sergio Nasarre Aznar i Elena Sánchez Jordán , “La propiedad horizontal en
el Código Civil de Cataluña”, en Sergio Nasarre Aznar (Dir.), Bienes
en común, ed. Tirant lo Blanch, 2015, pp. 431 a 527.
5. Estela Rivas Nieto “El nuevo impuesto a las viviendas vacías catalán”,
Economía y Negocios, Diari de Tarragona, 02 08 2015
6. Sergio Nasarre Aznar, direcció de la monografia “Bienes en común”, Ed.
Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, -0 (1.038 págs).
7. Sergio Nasarre Aznar “Legal housing reforms in Europe and in Spain as a
results of the international crisis 2007”, Revue de Droit Bancaire et
Financier, num. 2, març-abril 2015, pp.85-92.
8. Sergio Nasarre Aznar “Robinhoodian courts’ decisions on mortgage law in
Spain”, International Journal of Law in the Built Environment, Vol 7
Iss 2 pp. 127-147, 2015.
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/IJLBE-01-2014-0006
10. Estela Rivas Nieto, “La capacidad económica en un Derecho Tributario
Global”, Intervenção estatal emum mundo globalizado: Democracia,
Tributação e Economia (Visões do Direito brasileiro e da União
Europeia), Ed. Instituto Memória Editora, Centro de Estudos da
Contemporaneidade, Curitiba, Brasil, 2015. págs. 110 a 129.
11. Gemma Caballé Fabra “Llegan los condohoteles en Cataluña”. Diari de
Tarragona, 03-05-2015
12. Núria Lambea Llop “Gestión de vivienda social: comparativa entre
España y el Reino Unido”, Quaderns per a la Inclusió Social, nº4,
2015. pp. 29-53.
http://www.publicacionsurv.cat/llibres-digitals/quaderns-per-a-la-inclusiosocial/item/518-la-vivienda-en-la-crisis-la-promoci%C3%B3-delalquiler-y-el-alquiler-social-desde-una-perspectiva-comparada
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13. Elisabet Cerrato Guri "Aspectos procesales de la propiedad temporal y la
propiedad compartida", InDret, núm. 2, 2015, 23 pp.,
http://www.indret.com/ca/dret_processal/5/.
14. Estela Rivas Nieto "A Les sociétés cotées comme un moyen de
l'investissement en Espagne", Revue de Droit Bancaire et Financière,
num. 12, març-abril 2015, pp. 112 a 115.
15.

Blanca Deusdad i Charles Pace Facing the challenges in the
development of long-term care for older people in Europe in an
economic crisis context, 2015, en premsa.
16. Rosa Maria Garcia Teruel, Núria Lambea Llop i Elga Molina Roig “The
new intermediate tenures in Catalonia to facilitate access to housing”,
en Revue de Droit Bancaire et Financière, Lexis Nexis. núm. 2, 2015.
17. Sergio Nasarre Aznar “Condominiums in Catalonia”, Common Core of
Condominiums in Europe, Cornelius van der Merwe (coord.),
Cambridge University Press, pp. 89-92, 135-137, 186-189, 249-255,
329-332, 378-379, 405-407, 447-450, 500, 536-538 (35 pp), 2015.

18. Héctor Simón Moreno “El derecho de bienes en el Derecho Privado
europeo”, en Red Internacional de Juristas para la Integración
Americana (RIJA), Armonización del Derecho Privado Americano, en
prensa.
19. Lorcan Sir “What would Albert Einstein say about Ireland’s housing
crisis?” The Journal, 23-02-2015
http://www.thejournal.ie/readme/irish-housing-reform-1950034-Feb2015/
20. Estela Rivas Nieto, “La fiscalidad de los bienes en común”. Libro

Comunidades de bienes, Ed Tirant lo Blanch, Valencia, 2015 págs.
975 a 1003.
21. Lorcan Sir “The New Land League does little service to those in need”,
The Independent, 14-03-2015
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http://www.independent.ie/opinion/comment/the-new-land-league-doeslittle-service-to-those-in-need-31065610.html
22. Héctor Simón Moreno “La propiedad llamada ‘romana’”, en Nasarre
Aznar, Sergio (Coord.), Bienes en Común, Tirant lo Blanch, 2015.

23. Lorcan Sir “Build affordability and creativity into housing policy”, Eolas
magazine,
1-04-2015.
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24 Héctor Simón Moreno “La propiedad fiduciaria”, en Nasarre Aznar, Sergio
(Coord.), Bienes en Común, Tirant lo Blanch, 2015.
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por el inquilino: ¿cómo afecta a su acceso al mercado de alquiler?” en
Quaderns d’inclusió social, núm. 4, 2015, pp. 7-28.
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27. Héctor Simón Moreno “El cumplimiento del derecho a la vivienda en
España. Especial referencia a la asequibilidad, estabilidad y
accesibilidad en el acceso a la vivienda”, Revista Práctica de Derecho
CEF Legal, Febrero 2015, Núm. 169, pp. 105 a 156, 2015.
28. Rosa Maria Garcia Teruel “Masovería urbana: un proyecto inacabado”.
Diari de Tarragona, Sección Economía. 1-03-2015.
29. Héctor Simón Moreno “Una segunda oportunidad.” Diari de Tarragona,
5-4-2015.
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2014, pp. 12 a 15.
31. Sergio Nasarre Aznar “A legal perspective of the origin and the
globalization of the current financial crisis and the resulting reforms in
21

32.
33.
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36.

37.

38.

Spain”, Contemporary Housing Issues in a Globalized World, Padraic
Kenna (Ed.), Ashgate Publishing, 2014, pp. 37-72.
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Vol. 113, Nº 2/2014, pp. 397-429.
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39. Elisabet Cerrato Guri Personas especialmente relacionadas con el
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y Paraconcursal”, núm. 20, 2014, pp. 263 a 272.
40. Héctor Simón Moreno “La jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos sobre la vivienda en relación al Derecho español”,
Teoría y Derecho. Revista de Pensamiento Jurídico, 16/2014, pp. 162
a 187. ISSN: 1888-3443.
41. Héctor Simón Moreno “Es una sentencia revolucionaria”. Diari de
Tarragona, 13-07-2014.
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42. Rosa Maria Garcia Teruel “Fomento de la rehabilitación ante el mal
estado edificatorio”. Diari de Tarragona. 29-06-2014.
43. Héctor Simón Moreno “Lucha contra la economía ”. Diari de Tarragona,
1-06-2014.
44. Sergio Nasarre Aznar “El Administrador de Fincas y la conservación del
patrimonio inmobiliario y del entorno urbano”, Administración Rústica
y Urbana, núm. 168, 2do trimestre de 2014, pp. 38-40.
45. Elga Molina Roig Informe español sobre “Tenancy Law and housing
policy in Multi-level europe”, TENLAW (2012-2015) del 7º Programa
Marco de la Comissió Europea, supervisat per S. Nasarre i dirigit per
C. Schmid, de la Universitat de Bremen, Ref. 290694. (maig 2014).
http://www.tenlaw.uni-bremen.de/reports.html
46. Sergio Nasarre Aznar “Catalunya, pionera a legislar noves formes per
accedir a l’habitatge: les tinences intermèdies”, Món Jurídic, núm.
289, julio-agosto 2014.
http://www.icab.cat/files/242-454779-DOCUMENTO/289b.pdf
47. Sergio Nasarre Aznar “¿Puede ser el alquiler una alternativa real al
dominio como forma de acceso a la vivienda? Una comparativa legal
Portugal-España-Malta”. Junto a Maria Olinda García (U. Coimbra) y
Kurt Xerri (U. Malta), Teoría y Derecho, Teoría y Derecho, 16/2014,
pp. 188- 217.
48. Elga Molina Roig “El proyecto TENLAW del 7º programa Marco de la
Comisión Europea” en Newsletter de la Càtedra d’Habitatge de la
Universitat Rovira i Virgili nº 1 (juny 2014).
49. Núria Lambea Llop “La gestión privada de la vivienda social: las housing
associations en los Países Bajos’. Newsletter de la Càtedra
d’Habitatge nº2 (octubre 2014).

5.2 FORMACIÓ
5.2.1 ASSISTÈNCIA A CONGRESSOS
1. 01-07-2015 Nuria Lambea, Gemma Caballé, Elga Molina Roig i Kurt Xerri
han assistit a la conferència “La Reforma del llibre V del Codi Civil
Català referent al règim jurídic de la propietat horitzontal a
Catalunya, organitzada per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Tarragona. Nombre assistents: 100 persones.
2. 7 i 8-10-2014 Nuria Lambea Llop Curs i Elga Molina Roig han assistit al
“Gestión de parques de vivienda de alquiler social”, dirigit per la
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, i organitzat pel
CUIMPB-Centre Ernest Lluch, Barcelona. Nombre assistents: 80
persones.

23

http://www.cuimpb.cat/index.php?page=shop.product_details&category_id
=54&flypage=flypage.tpl&product_id=267&option=com_virtuemart&Itemid
=53&lang=ca
3. 17-09-2014 Elga Molina Roig Conferència “L’habitatge: inversió o dret”,
dictada per Sergio Nasarre Aznar i organitzada pel Departament de
Dret Privat, Processal i Financer, amb la col·laboració dels Col·legis
d'Advocats de Reus, Tarragona i Tortosa. Nombre assistents: 20
persones.
4. 25 i 26-09-2014 Héctor Simón Moreno “Divuitenes Jornades de Dret
Català a Tossa: El Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya: Anàlisi de
l´avantprojecte de llei”, Tossa de Mar. Nombre assistents: 100
persones.

5.2.2 ESTADES A L’ESTRANGER
1. Nuria Lambea Llop, juny-agost 2014 - Estada de recerca de al OTB
Research

Institute

for

Housing,

Urban

and

Mobility

Studies,

Universidad Tecnológica de Delft (Países Bajos).
2. Gemma Caballé Fabra, juny 2015 - Estada de recerca a la Universitat
d’Essex, Regne Unit.

5.2.3 TESIS DOCTORALS
1. Rosa Maria Garcia Teruel està realitzant la tesis doctoral sobre la
Rehabilitació per renda.
2. Nuria Lambea Llop està realitzant la tesis doctoral sobre la gestió de
l’habitatge social.
3. Gemma Caballé Fabra està realitzant la tesi doctoral sobre el concepte
d’habitatge.
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4. Kurt Xerri està realitzant la tesi doctoral sobre Tenancy law in Malta and
comparison the two coexistint regimes in the context of ECHR
jurisprudence.
5. Elga Molina Roig està realitzant la tesi doctoral sobre l’eficiència de la
nova llei d’arrendaments urbans.

5.3 DOCÈNCIA
La càtedra organitza, juntament amb la FURV, dos postgraus durant el curs
acadèmic 2013/2014 i que tenen continuïtat al curs 2014/2015.
-

Curs d’especialització en Mediació. Dirigit pel Prof. Dr. Sergio Nasarre
Aznar i la Sra. Emma López Solé. Nombre d’alumnes: 14
http://www.fundacio.urv.cat/diploma_d_espe…/…/EMDA-M2-2015-3

-

Postgrau d’Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat. Dirigit pel Dr.
Héctor Simón Moreno. Nombre d’alumnes: 26
http://housing.urv.cat/portada/docencia/postgrau-agent-immobiliari/

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

Màster de Dret de l’empresa i de la contractació (MUDEC). Nombre

25

-

d’alumnes: 30 persones
Màster en Advocacia (MA). Nombre d’alumnes: Nombre d’alumnes 50
Màster en Administració i Estudis Avançats (MADP).
Nombre
d’alumnes: 20 persones

6. PROJECTES EN ELS QUALS INTERVÉ LA CÀTEDRA
La Càtedra participa en projectes nacionals i internacionals, dels quals
destaquem:
1. Projecte TENLAW del 7è Programa Marc de la Comissió Europea
Els investigadors de la càtedra constitueixen els partner espanyols d’aquest
projecte, que és el primer que estudia els arrendaments urbans arreu de la
Unió Europea. L’objectiu del projecte TENLAW és proporcionar la primera
comparativa a escala europea del dret d’arrendament. En una primera
etapa, s’analitzen les legislacions nacionals i els seus efectes en les
polítiques i els mercats nacionals d’habitatge. En un segon pas, s’estudia
l’efecte de la legislació de la Unió Europea sobre la política nacional
d’habitatge en general i sobre la legislació arrendatícia en particular. En un
tercer pas, l’objectiu és fer una proposta per a una millor coordinació de la
Unió Europea pel que fa a la política de tinença de l’habitatge, en particular
a través de l’elaboració d’uns principis comuns amb una òptima regulació
del dret d’arrendament. Aquesta investigació s’adapta a les prioritats del
programa d’Estocolm donada la relació existent entre el dret d’arrendament
i els drets humans socials.
El projecte TENLAW està coordinat pel Prof. Dr. Christoph Schmid, de la
Universitat de Bremen. A més d’aquesta, són partners del projecte les
següents Universitats: la Universitat de Pisa (Itàlia); la Technical University
Delft (Holanda); la Universitat de Tartu (Estònia); la Universitat Rovira i
Virgili (Espanya); la Universitat de Lund (Suècia); la Universitat de Silèsia
(Polònia); la International School of Social and Business Studies
(Eslovènia); la Universitat de Southampton (Regne Unit) i el Metropolitan
Research Institute (Hongria). El nombre de països implicats i estudiats és
de 31.
http://www.tenlaw.uni-bremen.de/
2. Projecte “Las tenencias intermedias para facilitar el acceso a la
vivienda”
Del Ministeri d’Economia i Competitivitat (Projecte de Recerca Fonamental
no Orientada, DER2012-31409) per a estudiar l’extensió de les Tinències
Intermèdies a la resta d’Espanya.
3. Projecte “Eurohipoteca” (ja finalitzat)
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Des de l’any 2003, diversos investigadors espanyols van iniciar el “Projecte
Eurohipoteca” que té com a finalitat seguir la recerca iniciada els anys 60 a
Europa i continuada per diversos investigadors, com el Dr. Otmar Stöcker o
la VdP, en relació a la creació d’una hipoteca comuna a Europa, la
“eurohipoteca”. Aquest grup a contribuït a publicacions com les “Basic
Guidelines for a Eurohypothec” (Varsòvia, 2005) o l’aparició de
l’”eurohipoteca” al Llibre Verd de la Unió Europea sobre la creació d’un
mercat hipotecari a Europa (2005). Els resultats van influir en diverses
reformes legislatives del mercat hipotecari tant a França (2006) com a
Espanya (2007), en la creació de la Hipoteca Centreamericana i en dotzenes
de treballs científics.
www.eurohypothec.com
4. Gestió d’habitatge social.
En un context actual, on el percentatge de població amb dificultats d’accés a
l’habitatge ha crescut, Espanya només disposa d’un 2% d’habitatge social
de lloguer (respecte del parc total). Una xifra baixa, si ho comparem amb el
18% del Regne Unit o el 32% dels Països Baixos. Els principals motius van
relacionats amb la històrica inclinació de les polítiques públiques espanyoles
al foment del règim en propietat, però a aquest fet se li suma la dificultat
que comporta el finançament i la gestió d’un parc d’habitatge social de
lloguer, sobretot si es té en compte que els principals proveïdors d’habitatge
social a Espanya són entitats públiques.
5. Projecte DAAD
Que porta com a títol: The Housing Markets
of Southern Europe in face of the crisis (Els
Mercats d’Habitatge d’Europa del sud
davant la crisi). Aquest consisteix en
l’assistència i participació d’alguns dels
investigadors de la Càtedra en el seminari
celebrat a la ciutat alemanya de Görlitz de l’1 al 5 de desembre del 2013; i
que culminarà amb la publicació d’un llibre al 2014. A l’annex 7 està el
programa de la jornada.
La temàtica principal d’aquest projecte se centra, tal i com indica el seu
títol, en els mercats d’habitatge de l’Europa del sud, els quals són: Portugal,
Espanya, Itàlia, Grècia i Xipre. Aquests són països on el mercat de
l’habitatge es troba en el centre de la crisi econòmica i financera, a la qual
se li sumen les retallades del pressupost públic en tots els sectors (entre
ells, el de l’habitatge). A més, són països amb unes polítiques d’habitatge
semblants, amb estructures i característiques comunes, que justifiquen el
seu estudi conjunt i comparat. El fet de realitzar investigació comparativa, a
més, permet exposar, identificar i adoptar línies o mètodes de bona
pràctica, i evitar així, errades ja comeses en un passat recent.
En definitiva, es pretén la creació d’un grup de recerca interdisciplinari i
multinacional, que aprofundeixi en els temes mencionats i on es posin de
relleu les polítiques d’habitatge d’aquests països, i on es busquin i proposin
solucions per redreçar els problemes del mercat de l’habitatge sorgits de la
crisi.
6. Rehabilitació per renda.
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La rehabilitació per renda és una modalitat d’accés a l’habitatge de lloguer
en què es substitueix l’obligació de l’arrendatari de pagament de la renda en
diners per la rehabilitació o reforma de l’habitatge arrendat. Des de 2013,
mitjançant la Llei 4/2013, de mesures de flexibilització i foment del mercat
de lloguer d’habitatge, s’ha inclòs aquesta possibilitat en el marc de la Llei
d’Arrendaments Urbans (LAU) de 1994, si bé aquesta figura ja s’utilitzava a
la pràctica, sotmesa a la regulació del Codi Civil, i en altres ordenaments
jurídics, com per exemple la figura de la masoveria urbana prevista en la
Llei 18/2007, del dret a l’habitatge de Catalunya.
No obstant això, aquest nou enquadrament en la LAU presenta problemes
de compatibilitat amb alguns dels preceptes, donat que és una llei
essencialment prevista per als arrendaments on la renda és satisfeta en
diner.
7. Projecte de dret a l’habitatge i prevenció dels desnonaments.
Al desembre de 2013, es concedeix el primer estudi oficial de la Comissió
Europea en relació a la promoció del dret a
l’habitatge als països membres i les conseqüències
dels desnonaments. Aquesta proposta realitzada
és guanyadora de la convocatòria de la Direcció
General de Treball, Assumptes Socials i Inclusió de la
Comissió Europea, sent dotada amb 1€ milió.
Aquest estudi persegueix analitzar les causes socials,
econòmiques i financeres de la crisi, el context actual, conseqüències i
mesures adoptades a cada Estat membre. Per aconseguir aquest objectiu,
és necessari:
o Analitzar dades reals en referència als desnonaments, perfils
de famílies desallotjades i factors de risc.
o Identificar les mesures de prevenció dels desnonaments,
l’entorn legal d’aquest procés i possibles canvis.
Aquest projecte es realitza amb la participació de la Universitat Rovira i
Virgili, la European Federation of National Organisations Working with the
Homeless (FEANTSA), la National University of Ireland Galway i Human
European Consultancy.
8. La Càtedra d’Habitatge forma part del consorci al que la Unió Europea li
ha adjudicat el projecte de recerca “The cross-border acquisition of real
estate in the EU: problems which arise for citizens”, en el qual es
tractaran els aspectes legals de la problemàtica de l’adquisició transnacional
d’immobles dins de la Unió. Alguns tòpics que es cobriran seran la tipologia
d’adquisicions transancionals i de ciutadans involucrats, sistemes europeus
d’adquisició d’immobles i drets reals, problemes i límits, el rol de la UE per a
millorar-los, hipoteca i registre.
9. Projecte per a la redacció dels comentaris a la nova regulació de
les tinences intermèdies, concedit per Centre d'Estudis Jurídics i
Formació Especialitzada del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya per tal de confecció els comentaris a la Llei 19/2015, que
introdueix la propietat compartida i la temporal al Codi Civil de Catalunya.
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10. Dos Projectes I+D Reformant les tinences de l’habitatge: del
Ministeri de Economia i competitivitat, un projecte examinant l’accés a
través del lloguer i la propietat i l’altre projecte respecte la tributació de
dites activitats (DER 2014-55033-c3-3-P y DER 2014-55033-c3-1-P)
11. La hipoteca inversa, projecte del BBVA per estudiar dita figura a
nivell comparat de Dret de la Unió Europea i dels EEUU. El projecte pretén
l'estudi de la hipoteca inversa, un producte hipotecari que no està molt
estès però que és crucial en un context com l'actual, on la gent gran i les
persones dependents (que es poden beneficiar de la hipoteca inversa)
veuen perillar els seus subsidis públics amb la consegüent recerca de vies
per complementar els seus ingressos. La innovació del projecte respecte a
altres estudis rau, d'una banda, en l'estudi de la figura des d'un punt de
vista interdisciplinar, és a dir, no només s'analitzarà la figura des d'un punt
de vista jurídic sinó també des d'altres perspectives, com la sociològica,
l'econòmica, la fiscal o el que succeeix en la pràctica (quina opinió tenen els
operadors jurídics d'aquesta institució i com creuen ells que aquesta figura
podria tenir èxit); i de l'altra, en l'estudi en profunditat de les legislacions
d'altres països. El Projecte aspira a optimitzar la regulació de la hipoteca
inversa perquè sigui un sistema adequat de finançament per a les persones
grans o dependents

7. COL·LABORACIONS AMB ELS GRUPS DE RECERCA I XARXES DE
RECERCA
La càtedra participa activament en els següents grups d’investigació:
1. Grup de Recerca Consolidat (2014 SGR 483) que porta per títol “Àrea de
Dret Internacional Privat” de la Universitat de Barcelona (UB), amb
l'Investigador principal: J.J. Forner Delaygua (Catedràtic de Dret
Internacional Privat de la Universitat de Barcelona –UB-).
2. Clínica jurídica del dret Immobiliari (CliHab) de la Universitat de
Barcelona (UB).
3. Grup de Recerca Consolidat Creativitat, Innovació i Transformació Urbana
de la Universitat de Barcelona (UB) (2014 SGR 954). Dirigit per la
Dra. Montserrat Pareja.
4. Grup de recerca “Dret probatori” (2014 SGR 438), en el qual
l’investigador principal és el Dr. Joan Picó (Catedràtic de Dret
Processal de la URV).
5. Grup de recerca “Dret civil català i dret privat europeu" (2014 SGR 223)
dirigit pel Dr. Pedro del Pozo (Catedràtica de Dret Civil de la URV).
6. Grup de recerca “Fonaments romanístics de Dret Privat” (2014 SGR
1503) dirigit per la Dra. Encarnació Ricart (Catedràtica de Dret Romà
de la URV)
7. Runder Tisch Sergio Nasarre Aznar participa als workshops sobre Dret
Hipotecari a Europa a Berlín ("Runder Tisch"). La finalitat de la reunió
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científica, que es desenvolupa des de 2006, és tractar amb molta
profunditat i rigor 125 qüestions claus sobre la hipoteca a Europa.
8. European Network for Housing Research (ENHR). http://www.enhr.net/

9. Grup d’Investigació internacional per al Desenvolupament de la Propietat
Urbana i Rústica (GIPUR). http://www.gipur.org/

10. Amb Sostre Cívic per dur a terme projectes en comú amb la càtedra
d’habitatge de la URV. http://www.sostrecivic.org/es

8. TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS
La Càtedra d’Habitatge ha organitzat les següents activitats:

1. 04-08-2015 participació en la Redacció de la Llei 19/2015 que
introdueix la propietat compartida i la temporal al Codi Civil de
Catalunya i que entra en vigor el 24-08-2015.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6927/1438132.pdf

2. 22-07-2015 Confecció d’un vídeo explicatiu respecte l’activitat de la
Càtedra
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https://www.youtube.com/watch?v=vR0BUVcRQjw
-

21-07-2015 Trobada amb Visita Tom Simecek, vicepresident de la la
Unió Internacional de Propietaris (International Union of Property
Owners, UIPI)i President de l’Associació de Propietaris de la República
Txeca. Nombre d’assistents: 10 persones

4. 25-6-2015 El Curs d’estiu “Nous reptes de l’habitatge” (dins del marc de
la Universitat d’Estiu URV) dirigit pel Dr. Héctor Simón Moreno,
investigador post-doctoral de la Càtedra. La Jornada va ser un fòrum
de debat i discussió entorn a les novetats legislatives en matèria
d’habitatge des d’una perspectiva pràctica i innovadora. Van participar
representants de les següents institucions: Agencia de l’Habitatge de
la Generalitat Catalunya, Ajuntament de Reus, Cambra de la Propietat
Urbana de Tarragona, Col·legi d’Administradors de Finques de
Barcelona, Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona, Col·legi
de Notaris de Catalunya, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Col·legi
Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Tarragona, Consejo
General de Colegios de Administradores de Fincas de España,
Secretaria de l’Habitatge de Catalunya, OFIDEUTE, Universitat de
Barcelona. Nombre d’assistents: 55 persones
5. 22-6-2015 Organització del 2n Seminari internacional “Housing – Spain South Africa – UK” Experts sud-africans i britànics en legislació i
regulació de l’habitatge van compartir els seus coneixements i
experiència de la Dra. Juanita Pienaar (Universidad de Stellenbosch,
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Sudáfrica) i el Dr. Peter Orji (Kingston Law School, Reino Unido) amb
els membres de la Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i
Virgili. Nombre d’assistents: 12 persones

6. 18 i 19-05-2015 Reunió del Grup de Recerca Evictions (Comissió
Europea) on han participat Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar, Ivette
Groenendijk, Lars Benjaminsen, Padraic Kenna, Volker BuschGeertsema, Marcel Zwamborn i Freek Spinnewijn. Nombre
d’assistents: 10 persones
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7. 08-06-2015 Sergio Nasarre Aznar va participar en el programa de la
Televisió de Reus en una entrevista sobre les formes de tinença de
l’habitatge i noves lleis de protecció de consumidors.
8. 27-05-2015 Sergio Nasarre Aznar va comparèixer en qualitat d’expert
davant el Parlament català per parlar del projecte de llei d’incorporació
de la propietat temporal i la propietat compartida al llibre cinquè del
Codi Civil de Catalunya.
http://www.parlament.cat/web/actualitat/canalparlament/sequencia/videos?p_cp1=7494157&p_cp2=7494339&p_cp3=
7494300
9. 27-05-2015 Sergio Nasarre Aznar y Elga Molina Roig compareixen al
Parlament de Catalunya per a parlar sobre la proposició de llei de
mesures urgents per a l’habitatge.
10. 13-05-2015 Blanca Deusdad va participar a la conferència organitzada
per EUROFOUND Preventing inadequate housing: case studies. Va ser
discussant del workshop ”Zaragoza Vivienda Housing Programme for
Older People. Brusel.les Nombre d’assistents: 25 persones

11. 8-05-2015 Organització del Seminari internacional “Spanish-Irish
wokshop: Lessons from the crisis”, on van participar experts
irlandesos, espanyols, maltesos i belgues. Els representants irlandesos
eren: Tom Dunne (Dublin Institute of Technology), Aideen Hayden i
Bob Jordan (Threshold), Karen Lynch-Shally (National University of
Ireland, Galway), Conor Skehan (The Housing Agency) i Lorcan Sirr
(Dublin Institute of Technology; actualment col·labora amb la Càtedra
d’Habitatge). Els representants d’Espanya eren: Montserrat Pareja,
Isabel Viola i Miriam Anderson (Universitat de Barcelona), Jordi Bosch
(Taula del Tercer Sector), Sergio Nasarre, Emma López, Kurt Xerri,
Rosa Maria Garcia Teruel, Núria Lambea i Gemma Caballé (Càtedra
d’Habitatge, Universitat Rovira i Virgili). Nombre d’assistents: 21
persones. Nombre d’assistents: 30 persones
http://es.scribd.com/doc/263108231/RoundTable-Housing-crisis-IrelandSpain
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12. 05-05-2015 Sergio Nasarre participa en el programa de la SER sobre las
tinències intermèdies
http://play.cadenaser.com/…/cade…/ser-consumidor-03-05-2015/

13. 7-04-2015 Organització de la Taula Rodona sobre “Les polítiques
municipals de l’habitatge”, on van participar els següents
representants del partits polítics: Xavier Tarres (PSC), Jordi Roca
(PP), Carlos Pedreño (CIU), Arga Sentis (ICV), Pau Ricomà (ERC).
Laia Estrada (CUP), Ruben Viñuales (Ciutadans), Albert Soriano
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(Reagrupament Indepentista) i
Nombre assistents: 40 persones.

Emili

Rivelles

(Ara

Tarragona).

14. 22-01-2015 Emma Lopez va participar en el TAC 12 respecte el Dia
europeu de la mediació
15. 22-01-2015,
I Reunió́ dels grups de recerca sobre habitatge en
Espanya. La Càtedra va participar en aquesta reunió́ organitzada per la
Cátedra Zaragoza Vivienda, a la que estaven invitats diversos grups de
recerca sobre habitatge d’Espanya. D’aquesta reunió van sorgir els
#encuentrosvivienda, amb el compromís de celebrar el següent abans
la fi 2015. Nombre d’assistents: 30 persones
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16. 21-01-2015 Organització de la conferència Conferència de Alberto J.
Olalde Altarejos, treballador social, mediador i professor de la UPVEHU, organitzada per Emma Lopez Solé (Coordinadora del Diploma de
especialització en mediació) FURV, Reus. Nombre d’assistents 60
persones + 14 persones que el van seguir via streaming al Col·legi
d’Advocats de Tortosa.
17. 21-01-2015 La Càtedra juntament amb la Fundació URV i la Cambra de
Comerç de Tarragona van organitzar el dia Europeu de la mediació.
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18. 21-1-2015 Emma Lopez Solé va participar a la taula rodona realitzada a
la Cámara de Comerç de Tarragona en la qual va participar també el
President de l’Audiència Provincial de Tarragona el Sr. Javier
Hernández, el representant de la Conselleria de Justícia en Tarragona
la Sra. Anna Alcaraz i l’advocat mediador el Sr. Manel Canyameres, en
el marc dels actes de la Jornada europea de la mediació. Nombre
assistents: 40 persones.

19. 20-01- 2015 Emma López Solé va participar en el programa de radio
Info Canal Blau de Vilanova juntament amb el President de la
Delegació de la Cambra de Barcelona al Garraf, el Sr. Amadeu Pujol.
20. 13-01-2015 els membres de la Càtedra han participat en la redacció de
la Llei catalana 20/2014 de modificació del Codi de Consum Català.
21. 18-12-2014 Sergio Nasarre Aznar va comparèixer al programa de TV3
.Cat “emergència habitatge”, com a especialista en temes d’habitatge i
junt amb altres participants com el conseller de Territori i
Sostenibilitat, Santi Vila; el síndic de greuges, Rafael Ribó; a Carme
Trilla, coordinadora del Servei de Mediació en Habitatge de Càritas
Diocesana de Barcelona i exsecretària d’Habitatge; Vanesa Valiño,
directora de l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals;
Carlos Macías, membre de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca;
Cristina Fallarás, periodista que va perdre la feina i va ser desnonada.
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/-CAT/Emergencia-habitatge18122014/video/5405791/
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22.

21-11-2014 Organització de la Jornada “Les noves tinences
intermèdies: el fraccionament del domini per a facilitar l’accés a
l’habitatge”. Van participar representants de les següents institucions:
Agència de l’Habitatge de la Generalitat Catalunya, Ajuntament de
Reus, Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona, Col·legi
d’Administradors de Finques de Barcelona, Col·legi d’Administradors de
Finques de Tarragona, Col·legi de Notaris de Catalunya, Col·legi Oficial
d’Agents de la Propietat Immobiliària de Tarragona, Consejo General
de Colegios de Administradores de Fincas de España, Diputació de
Barcelona, Secretaria de l’Habitatge de Catalunya, Universitat de
Barcelona. Nombre assistents: 150 persones

http://housing.urv.cat/portada/congressos/jornada-ti/

En aquest mateix acte quatre noves entitats es van adherir com a partners
a la Càtedra d’Habitatge de la URV. Són: els Registradors de la
38

Propietat i Mercantils de Catalunya (SERC), l’Ajuntament de Reus, el
Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España
(CGCAFE) i el Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de
Tarragona (COAPI Tarragona).

23. 17-11-2014 Sergio Nasarre és examinador internacional del proyecto
sobre Energía del Dr. Christoph Schmid. Sesión con el Ministerio
alemán de Energía en Berlín.
24. 10-10-2014 Entrega del dictamen final a l’Ajuntament de Barcelona en
relació a una proposta de gestió d’habitatge social a Barcelona
mitjançant la possible creació d’una SOCIMI (Societats Anònimes
Cotitzades d’Inversió Immobiliària) de caràcter social.

25. 08-09-2014 La revista internacional Fortune parla de la Càtedra
d’Habitatge
http://fortune.com/2015/05/13/shared-ownership-a-solution-to-theaffordable-housing-conundrum/
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26.

Sergio

Nasarre

Organisation

és

for

Reviewer
Scientific

internacional
Research

de

(NWO)

The
del

Netherlands
proyecto

de

investigación (800,000€), “(Re-)Understanding Property Law in its
Context” de B. Akkermans.
27. Héctor Simón Moreno és Peer Reviewer de la Revista Jurídica INDRET,
2015.
28. Redacció de la Newsletter Càtedra d´Habitatge de la URV. Aquesta
publicació multimèdia mostra els projectes i treballs d’investigació
duts a terme per la Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i
Virgili. Compta també amb publicacions d’experts en habitatge. ISSN:
2386-2068. Número 2. desembre 2014 i número 3. Juny 2015
https://itunes.apple.com/es/book/housing/id881460701?mt=11
29. Lorcan Sir, del Dublin Institute of Technology, ha sigut professor
convidat de la Càtedra d’Habitatge (octubre 2014 –abril 2015).

9. IMPACTE EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Respecte l’impacte de la càtedra, de les seves actuacions i dels seus
membres es pot consultar: http://housing.urv.cat/mitjans/
A la plana web és on es recull de forma actualitzada les actuacions de la
Càtedra i l’impacte que té a la societat.
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PREMSA

TV

RADIO

IMPACTE EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Cadena Ser
Radio Nacional de España
Onda Vasca
Tarragona radio
Tv3
Canal Reus
TAC12
El País
La Vanguardia
El Periódico
Diari Més
Diari de Tarragona
Notícies de Tarragona
Tot Tarragona
Times of Malta
Indicador de Economía
Infomakis
Tarragonadiari.cat
Elpais.es
Fortune
Informativo jurídico
Revista inmueble

Més de 6.000.000 d’oïents

Més de 2.500.000 telespectadors

Més de 5.500.000 lectors
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10. ALTRES
Beques
1. Rosa Maria Garcia Teruel, beneficiària dels Ajuts de contractació de
personal investigador novell AGAUR (Generalitat de Cataluña), FI-DGR2015.
Beca predoctoral.
2. Nuria Lambea Llop, beneficiària de la beca EAPC. Beca de projecte.
Finalització del projecte amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
l’abril de 2015 amb excel·lents resultats.
3. Kurt Xerri, investigador del Projecte Tenlaw. Beca de projecte
4. Elga Molina, investigador del Projecte Tenlaw. Beca de projecte
5. Gemma Caballé, investigadora de la Càtedra d’Habitatge. Beca de
projecte.
6. Héctor Simón Moreno ha obtingut la beca de la Fundació BBVA sobre
l’optimització de la hipoteca inversa des d’una perspectiva europea i nordamericana.
http://diaridigital.urv.cat/linvestigador-de-la-urv-hector-simon-guanya-undels-ajuts-de-la-fundacio-bbva-a-investigadors-i-creadors-culturals/
Premis
1. Gemma Caballé Fabra, Accésit del premi III Jornades d’investigadors
novells (ensenyaments de màster) 2015.
2. Gemma Caballé Fabra, abril 2015 – Premi extraordinari final d’estudis del
Grau de Dret de la URV.
3. Nuria Lambea Llop, abril 2015 - Premi extraordinari de final d’estudis del
Màster Universitari de Dret de la Empresa i de la Contractació de la URV.
4. Nuria Lambea Llop, Octubre 2014 - Diploma de reconeixement al millor
treball de final de Màster del curs acadèmic 2013/2014 del Màster
Universitari de Dret de la Empresa i de la Contractació de la URV, amb el
títol “Modelo de gestión privada de la vivienda social: las housing
associations inglesas y neerlandesas”.

42

