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Dr. Sergio Nasarre Aznar, director
Dra. Estela Rivas Nieto, sots-directora
1. TIPUS:
Càtedres pel foment de la extensió de coneixement i la reflexió sobre
qüestions vinculades a problemàtiques socials.
2. EN COL·LABORACIÓ AMB (PARTNERS):
Agència de l’Habitatge de Catalunya
Ajuntament de Reus
Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona
Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España
Col·legi Administradors de la Propietat Immobiliària de Tarragona (COAPI
Tarragona)
Col·legi de Notaris de Catalunya
Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantil de Catalunya
Ajuntament de Tarragona–SMHAUSA
Consejo General de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España
3. MISSIÓ:
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.
El 2016 la UNESCO va reconèixer la Càtedra d’habitatge com la seu de la
primera Càtedra UNESCO pel Dret a l’Habitatge del món.
4. OBJECTIUS:
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), abarquen totes les qüestions relacionades
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amb l’habitatge des d’un punt de vista interdisciplinar i internacional. Les
línies de recerca de la Càtedra estan finançades amb projectes de recerca
de nivell tant nacional com internacional.
Quant a la docència, la Càtedra garanteix una docència especialitzada,
basada en la investigació, i destinada tant als professionals del mercat
immobiliari i de l’habitatge, com als treballadors de les Administracions
públiques i responsables polítics com als ciutadans en general.
Quant a la transferència, volem apropar els resultats de la nostra recerca
a la societat i que aquesta ho percebi li ho senti com un retorn per a millor
l’accés a l’habitatge de les famílies.
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.
5. 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
GIPUR - Grup d’Investigació internacional per al Desenvolupament de la
Propietat Urbana i Rústica
Xarxa que reuneix els treballs i línies d’investigació desenvolupades pels
seus directors juntament amb els diferents investigadors d’àmbit
interdisciplinari, internacional, teòrics i pràctics, des dels anys 90, en l’àmbit
de la propietat – rústica i urbana-, dels sistemes registrals, del crèdit
hipotecari i dels mercats financers.
ELI – European Law Institute
Institut fundat al juny de 2011 com a una organització totalment
independent, té com a objectiu millorar la qualitat de la legislació europea ,
entesa en el sentit més ampli. Es pretén iniciar, conduir i facilitar la
investigació, per fer recomanacions i proporcionar orientació pràctica en el
camp del desenvolupament jurídic europeu.
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.

6. FORMACIÓ:
6.1 Formació que organitza la Càtedra d’Habitatge juntament amb la
FURV:
La càtedra ve organitzant, juntament amb la FURV, dos programes
formatius especialitzats, homologats per les respectives Administracions per
a desenvolupar les corresponents professions (mediador i agent
immobiliari). 4ª Edició el curs 2016-2017 dels dos.
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- Postgrau d’especialització en Mediació. Dirigit pel Prof. Dr. Sergio Nasarre
Aznar i la Sra. Emma López Solé. Nombre d’alumnes: 17.
http://housing.urv.cat/portada/docencia/postgrau-mediacio/
- Curs d’Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat. Dirigit pel Dr. Héctor
Simón
Moreno.
Nombre
d’alumnes:
23.
http://housing.urv.cat/portada/docencia/postgrau-agent-immobiliari/
6.2 Formació en la que col·labora:
• Màster de Dret de l’empresa i de la contractació (MUDEC). Nombre
d’alumnes: 20.
• Màster en Advocacia (MA). Nombre d’alumnes: 30.
• Màster en Administració i Estudis Avançats (MADP). Nombre
d’alumnes: 11.
• Grau en Dret. Nombre d’alumnes d’entrada: 150.
• Grau en Relacions Laborals i de l’Ocupació. Nombre d’alumnes
d’entrada: 50.
• Grau en Treball Social. Nombre d’alumnes d’entrada: 50.
• Grau de Turisme i Grau de Geografia i Ordenació del Territori.
Nombre d’alumnes d’entrada: 78
• Doble grau en Dret i Administració i Direcció d’Empreses. Nombre
d’alumnes d’entrada: 30.
• Doble grau en Dret i Relacions Laborals i de l’Ocupació. Nombre
d’alumnes d’entrada: 30

7. RECERCA. TRANSFERÈNCIA. DIVULGACIÓ. IMPACTE
7.1 PROJECTES DE RECERCA COMPETITIUS NACIONALS I
INTERNACIONALS I CONTRACTES DE TRANSFERÈNCIA EN ELS
QUALS INTERVÉ O LIDERA LA CÀTEDRA HABITATGE URV
1. Rehabilitació per renda (AGAUR, Generalitat de Catalunya i Beca FI). 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.
2. Gestió d’habitatge social (AGAUR, Generalitat de Catalunya i Beca FI).
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 els Països Baixos.
3. Nous reptes de la intermediació immobiliària d'habitatges (AGAUR,
Generalitat de Catalunya, Beca FI i Beca del Consejo General de Agentes
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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.
4. Elaboració d’uns Principis per a un nou Dret d’Arrendaments Urbans per a
Catalunya (ja finalitzat, Secretaria d’Habitatge, Generalitat de Catalunya).
S’han desenvolupat de zero uns principis per a reformar el Dret vigent a
Catalunya en matèria d’arrendaments urbans per a aproximar-lo a sistemes
nordeuropeus més funcionals.
5. Comentaris a la nova regulació de les tinences intermèdies (ja finalitzat,
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.
6. 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.
7. 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.
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 de un punt de vista comparat amb la finalitat d’identificar
els factors i els límits que justifiquin que, avui per avui, els condohotels no
tinguin una aplicació exitosa, a més d’analitzar les seves potencials que
ajudarien al desenvolupament econòmic i turístic.
9. La hipoteca inversa (ja finalitzat, BBVA). Aquest projecte tractarà la
sostenibilitat del sistema de pensions i l’aplicació efectiva de la Llei de
Dependència, en l’actual context econòmic. En particular, analitzarà la
hipoteca inversa com alternativa de finançament privat i com optimitzar i
adequar la seva regulació, des d’una perspectiva contractual, tributària i de
drets humans, per ajustar-la a les necessitats actuals de la gent gra.
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10. 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.
11. From sharing to caring: examining socio-technical aspects of the
collaborative economy (SharingandCaring), COST Action, (2017-2020). El
Dr. Nasarre ha estat nomenat representant d’Espanya en aquesta acció per
a estudiar la sostenibilitat de l’economia col·laborativa.
12. 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-coordinadorention in the
context of evictions”, del que el Dr. Nasarre n’ha estat co-coordinador.
13. Projecte The Changing Institutions of Private Rental Housing: An
International Review – 10-country survey, per la UNSW, Austràlia. Anàlisi
sobre el sistema de lloguer a Espanya.
14. Anàlisi de viabilitat comercial d’eines i assessoraments vinculats a les
tinences intermèdies (ja finalitzat, 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 d’habitatge de la URV com impulsora de la llei..
15. Projecte de dret a l’habitatge i prevenció dels desnonaments (finalitzat).
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&ty
pe=2&furtherPubs=yes
16. Naturalesa de CESCE i garantia de les cèdules d’internacionalització,
Verband deutscher Pfandbriefbanken (finalitzat, Berlín, Alemanya).
17. La ejecución civil privada: realización por persona o entidad
especializada (R2B-URV). Aquest projecte pretén la creació d’una empresa
que, en el marc d’un procés d’execució, pugi gestionar la venta dels bens
embargats (en substitució de la subhasta judicial) a través d’una persona o
una entitat especialitzada per obtenir un millor preu.
18. Estudio de las problemáticas de las comunidades de propietarios (ja
finalitzat, Mutua de Propietarios). Aquest projecte s’ha desenvolupat en
dues fases. Primera l’elaboració d’una enquesta que reculli els reptes
presents i futurs de les comunitats de propietaris, que ha estat contestada
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per més de 1.000 persones de tota Espanya. I, segona, 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.
Tota la informació sobre els projectes de recerca a:
http://housing.urv.cat/portada/recerca/projectes/

7.2 CONFERÈNCIES IMPARTIDES; COMUNICACIONS A JORNADES,
CONGRESSOS I WORKSHOPS
1. Carmen Gómez, “Aestimatio rei vs. datio in solutum: Ulp. 26 ed. D.
12.6.26.4” 70th Conference of the Société Internationale ‘Fernand de
Visscher’ pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité (SIHDA): Ius et periculum.
Law as confronted to risk in the Antiquity period Université Paris II
Phantéon-Assas, París, 15-09-2016. Assistents: 50
2. Sergio Nasarre, “Alternative Housing Tenures in Spain and tenancies”, en
“TENLAW one year later: Alternative housing tenures in Europe and modern
challenges of housing”, Workshop internacional, URV, Tarragona, 29 i 3009-2016. Assistents: 50 persones
3. Héctor Simón, “The role of real estate agents - rights, duties and fees in a
European perspective”, “TENLAW one year later: Alternative housing
tenures in Europe and modern challenges of housing”, Workshop
internacional, URV, Tarragona, 29 i 30-09-2016. Assistents: 50 persones
4. Gemma Caballé, “The role of real estate agents – rights, duties and fees in
a European perspective”, “TENLAW one year later: Alternative housing
tenures in Europe and modern challenges of housing”, Workshop
internacional, URV, Tarragona, 29 i 30-09-2016. Assistents: 50 persones.
5. Sergio Nasarre, “La política de vivienda en Europa”, Congreso Internacional
Habitat III de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Quito
(Equador),
convidat per la Generalitat de Cataluña, 19-10-2016.
Assistents: 30 persones.
6. Estela Rivas, “La tributació de l’habitatge a Europa” Congrés Internacional
Habitat III de la Organització de las Nacions Unides (ONU), Quito
(Equador),
convidada per la Generalitat de Catalunya, 19-10-2016.
Assistents: 30 persones.
7. Estela Rivas, “La tributación de las formas de tenencia de la vivienda”
Congrés Internacional Habitat III de la Organització de las Nacions Unides
(ONU), Quito (Equador), convidada pel Govern d’Espanya (Ministeri de
Foment i Ministeri d’Exteriors), 19-10-2016. Assistents: 50
8. Sergio Nasarre, “El alquiler como forma atractiva de acceso a la vivienda”
Congreso Internacional Habitat III de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), Quito (Equador),
convidat pel Gobierno de España
(Ministerio de Fomento y Ministerio de Exteriores), 19-10-2016. Assistents:
50 persones.
9. Héctor Simón, “The impact of the Mortgage Credit Directive 2014/17/EU.
Views from Greece, Ireland, Malta, Poland, Portugal, The Netherlands and
Spain”. Universitat de Barcelona, 20-10-2016. Assistents: 15 persones.
10.Núria Lambea, “The creation of a continuum of housing tenures to make
housing affordable”, al Workshop internacional “Affordable Housing Hub”,
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organitzat per ETH Wohnforum- ETH CASE, Zuric (Suïssa), 20 i 21-10-2016.
Assistents: 20 persones.
11.Gemma Caballé, “Els Condohotels”, Acte d’Adhesió del Consell de Cambres
de la Propietat Urbana de Catalunya a la Càtedra d’habitatge com a partner
i Seminari Científic “Nou finançament, nous riscos i nova organització de
l’habitatge en propietat”, Tarragona, 24-10-2016. Assistents: 30 persones.
12.Héctor Simón, “La hipoteca Inversa”, Acte d’Adhesió del Consell de Cambres
de la Propietat Urbana de Catalunya a la Càtedra d’habitatge com a partner
i Seminari Científic “Nou finançament, nous riscos i nova organització de
l’habitatge en propietat”, Tarragona, 24-10-2016. Assistents: 30 persones.
13.Gemma Caballé, “Incentius negatius per a la promoció de l’ocupació
efectiva d’habitatges”, Jornada sobre la gestió dels habitatges buits
organitzada per l’Ajuntament de Tarragona i la Càtedra d’habitatge,
Tarragona, Tarragona, 24-10-2016. Assistents: 40 persones.
14.Sergio Nasarre, “Situación actual del acceso a la vivienda en un contexto
europeo”, Jornada sobre la gestió dels habitatges buits organitzada per
l’Ajuntament de Tarragona i la Càtedra d’habitatge, Tarragona, 28-10-2016.
Assistents: 40 persones.
15.Héctor Simón, “Les tinences intermèdies per a accedir a l’habitatge”,
Jornada sobre la gestió dels habitatges buits organitzada per l’Ajuntament
de Tarragona i la Càtedra d’habitatge, Tarragona, 28-10-2016. Assistents:
40 persones.
16.Estela Rivas, “Sobreimposición en la vivienda. Qué límites”, el Seminari
científic “Ulteriores reflexiones en la protección de la vivienda”, organitzat
per la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV, Tarragona 27-10-2016.
Nombre assistents: 20
17.Estela Rivas, “Tributs de l’habitatge buit”, Jornada sobre la gestió dels
habitatges buits organitzada per l’Ajuntament de Tarragona i la Càtedra
d’habitatge, Tarragona, 28-10-2016. Assistents: 40 persones.
18.Núria Lambea, Formes de gestió del parc d’habitatges socials. Perspectiva
comparada”, Jornada sobre la gestió dels habitatges buits organitzada per
l’Ajuntament de Tarragona i la Càtedra d’habitatge, Tarragona, 28-10-2016.
Assistents: 40 persones.
19.Estela Rivas, “Retos de la tributación de la vivienda”, Jornada “Qué Política
para la dinamización de la vivienda” en el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales de Madrid, 4-11-2016, Madrid. Assistents: 15
20.Sergio Nasarre, “Cómo pueden los arrendamientos convertirse en una
alternativa real al dominio”, Jornada “¿Qué política para la dinamización de
la vivienda?”, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 4-112016. Assistents: 15 persones.
21.Gemma Caballé, “l’Impacte Social de la recerca de la Càtedra d’habitatge”,
Seminari “Citizens, Research and Social Impact: Open Seminar on the
Scientific, Political and Social Impact of Social Sciences and Humanities”, a
l’Ateneu Barcelonés, Barcelona. Assistents: 30 persones.
22.Ángeles Galiana, Héctor Simón i Rosa Maria Garcia “Derecho a la vivienda y
formas alternativas de acceso a la vivienda” Seminari virtual sobre la
política de vivienda social, acceso a la vivienda y pérdida de la misma de
Cataluña y Chile: historia, instrumentos actuales y principales retos”
organitzat per la Universitat de Viña del Mar (Xile) i la Càtedra d’Habitatge.
15-11-2016. Assistents: 20 persones
23.Núria Lambea i Elga Molina, “La vivienda social y su gestión” , Seminario
virtual sobre la política de vivienda social, acceso a la vivienda y pérdida de
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la misma de Cataluña y Chile: historia, instrumentos actuales y principales
retos” organitzat per la Universitat de Viña del Mar (Xile) i la Càtedra
d’Habitatge. Tarragona, 15-11-2016. Assistents: 20 persones.
24.Rosa Maria Garcia, “The unilateral right of withdrawal as a tenant’s
protection rule”, “TENLAW one year later: Alternative housing tenures in
Europe and modern challenges of housing”, Workshop internacional, URV,
Tarragona, 29 i 30-09-2016. Assistents: 50 persones.
25.Rosa Maria Garcia, “El crowdfunding o micromecenazgo en la promoción y
adquisición de viviendas”, Acte d’Adhesió del Consell de Cambres de la
Propietat Urbana de Catalunya a la Càtedra d’habitatge com a partner i
Seminari Científic “Nou finançament, nous riscos i nova organització de
l’habitatge en propietat”, Tarragona, 24-10-2016. Assistents: 30 persones.
26.Núria Lambea i Blanca Deusdad, “Inclusió social a través de l’habitatge” VI
Jornada de la Inclusió Social: L’habitatge com a punt de partida, organitzat
per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 24-11-2016. Assistents: 70
persones
27.Elga Molina, “Aspectos civiles y administrativos de los arrendamientos
urbanos (I)” en el cicle de conferències “Aspectes civils, tributaris,
processals i administratius dels arrendaments urbans”, organitzat per la
Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV i el Col·legi D’advocats de Reus,
Reus, 22-02-2017, nombre assistents: 70
28.Estela Rivas, “El tratamiento fiscal de los arrendamientos urbanos”, en el
cicle de conferències “Aspectes civils, tributaris, processals i administratius
dels arrendaments urbans”, organitzat per la Càtedra UNESCO d’Habitatge
de la URV i el Col·legi D’advocats de Reus, Reus, 22-02-2017, nombre
assistents: 50
29.Elisabet Cerrato, “Aspectos procesales de los arrendamientos urbanos”,
organitzat per la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV i el Col·legi
D’advocats de Reus, Reus, 22-02-2017, nombre assistents: 60
30.Rosa Maria Garcia, “Aspectos civiles y administrativos de los
arrendamientos urbanos (II)” en el cicle de conferències “Aspectes civils,
tributaris, processals i administratius dels arrendaments urbans”, organitzat
per la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV i el Col·legi D’advocats de
Reus, Reus, 22-02-2017, nombre assistents: 60
31.Gemma Caballé, “L’impacte social de la recerca en habitatge” Presentació
de la Càtedra UNESCO pel dret a l’habitatge de la URV, Tarragona, 16-022017. Nombre assistents: 80 persones.
32.Núria Lambea, “La gestió de l’habitatge social”, Presentació de la Càtedra
UNESCO pel dret a l’habitatge de la URV, Tarragona, 16-02-2017. Nombre
assistents: 80 persones.
33.Héctor Simón, “Dret a l’habitatge”, Presentació de la Càtedra UNESCO pel
dret a l’habitatge de la URV, Tarragona, 16-02-2017. Nombre assistents:
80 persones
34.Milenka Villca, “Las últimas reformas del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas para la adquisición de la vivienda habitual”, Workshop
Problemas derivados de la vivienda en España, China y Argentina: aspectos
jurídicos,
económicos
y
sociales,
Tarragona,
23-03-2017.Nombre
assistents: 10 persones.
35.Estela Rivas, “La vivienda como objetivo fiscal”, Workshop Problemas
derivados de la vivienda en España, China y Argentina: aspectos jurídicos,
económicos y sociales, Tarragona, 23-03-2017.Nombre assistents: 10
persones.
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36.Estela Rivas, “¿La tributación de la vivienda vacía como solución?”,
Workshop “Housing taxation”, Congrés Internacional “Legal Aspects of
Housing, Ensuring the effective exercise of the right to housing in the EU.
Access to adequate and affordable housing for all”, organitzat per la Càtedra
UNESCO d’Habitatge, Feantsa i Housing Rights Watch, Tarragona, 27 i 2804-2017. Nombre assistents: 10 persones.
37.Sergio Nasarre, “Generando un marco normativo de alquileres residenciales
atractivos para los países periféricos de la UE”, Plenary “Formas de tenencia
de la vivienda en Europa”, Congrés Internacional “Legal Aspects of Housing,
Ensuring the effective exercise of the right to housing in the EU. Access to
adequate and affordable housing for all”, organitzat per la Càtedra UNESCO
d’Habitatge, Feantsa i Housing Rights Watch, Tarragona, 27 i 28-04-2017.
Nombre assistents: 130 persones.
38.Milenka Villca, “Impuestos que afectan a la adquisición de vivienda habitual:
algunas propuestas de lege ferenda”, Workshop “Housing taxation”,
Congrés Internacional “Legal Aspects of Housing, Ensuring the effective
exercise of the right to housing in the EU. Access to adequate and
affordable housing for all”, organitzat per la Càtedra UNESCO d’Habitatge,
Feantsa i Housing Rights Watch, Tarragona, 27 i 28-04-2017. Nombre
assistents: 15 persones.
39.Milenka Villca i Malka San Lucas, “Energy Certification and Tax Incentives to
Promote Energy Efficiency Improvement Actions in Existing House Buildings
in Spain”, Workshop “Housing taxation”, Congrés Internacional “Legal
Aspects of Housing, Ensuring the effective exercise of the right to housing in
the EU. Access to adequate and affordable housing for all”, organitzat per la
Càtedra UNESCO d’Habitatge, Feantsa i Housing Rights Watch, Tarragona,
27 i 28-04-2017. Nombre assistents: 15 persones.
40.Diana Marin, “Vivienda e inversión extranjera”, Workshop “Instrumentos,
políticas y jurisprudencia europea. Reclamaciones colectivas y otros
instrumentos para defender los derechos a la vivienda en Europa”, Congrés
Internacional “Legal Aspects of Housing, Ensuring the effective exercise of
the right to housing in the EU. Access to adequate and affordable housing
for all”, organitzat per la Càtedra UNESCO d’Habitatge, Feantsa i Housing
Rights Watch, Tarragona, 27 i 28-04-2017. Nombre assistents: 70
persones.
41.Maria Font, “Resolución de conflictos internacionales en materia de
arrendamiento de bienes inmuebles en la UE”, Workshop “Instrumentos,
políticas y jurisprudencia europea. Reclamaciones colectivas y otros
instrumentos para defender los derechos a la vivienda en Europa”, Congrés
Internacional “Legal Aspects of Housing, Ensuring the effective exercise of
the right to housing in the EU. Access to adequate and affordable housing
for all”, organitzat per la Càtedra UNESCO d’Habitatge, Feantsa i Housing
Rights Watch, Tarragona, 27 i 28-04-2017. Nombre assistents: 70
persones.
42.Ángeles Galiana, “La vivienda como derecho fundamental en construcción y
su conexión con el derecho emergente a la ciudad”, en el Workshop
“Derecho a la vivienda y sinhogarismo”, Congrés Internacional “Legal
Aspects of Housing, Ensuring the effective exercise of the right to housing in
the EU. Access to adequate and affordable housing for all”, organitzat per la
Càtedra UNESCO d’Habitatge, Feantsa i Housing Rights Watch, Tarragona,
27 i 28-04-2017. Nombre assistents: 80 persones.
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43.Elisabet Cerrato i Roser Casanova, “Cómo mejorar la realización forzosa en
el proceso de ejecución hipotecaria”, Workshop “La propiedad y la
hipoteca”, Congrés Internacional “Legal Aspects of Housing, Ensuring the
effective exercise of the right to housing in the EU. Access to adequate and
affordable housing for all”, organitzat per la Càtedra UNESCO d’Habitatge,
Feantsa i Housing Rights Watch, Tarragona, 27 i 28-04-2017. Nombre
assistents: 50 persones
44.Carmen Gómez, “Elementos para la génesis de la regla Empio (NON) tollit
locatum, Workshop “Arrendamientos y tenencias internmedias”, Congrés
Internacional “Legal Aspects of Housing, Ensuring the effective exercise of
the right to housing in the EU. Access to adequate and affordable housing
for all”, organitzat per la Càtedra UNESCO d’Habitatge, Feantsa i Housing
Rights Watch, Tarragona, 27 i 28-04-2017. Nombre assistents: 80
persones.
45. Elisabet Cerrato i Roser Casanova, “Algunas consideraciones en torno al
pago enervador en la acción de desahucio por falta de pago”, Workshop
“Desahucios”, Congrés Internacional “Legal Aspects of Housing, Ensuring
the effective exercise of the right to housing in the EU. Access to adequate
and affordable housing for all”, organitzat per la Càtedra UNESCO
d’Habitatge, Feantsa i Housing Rights Watch, Tarragona, 27 i 28-04-2017.
Nombre assistents: 50 persones.
46.Sergio Nasarre, “Estudio Europeo sobre transacciones inmobiliarias
transfronterizas por encargo de la Unión Europea” en Congreso
internacional sobre “Contratación inmobiliaria transfronteriza”, Universidad
de Granada-Cátedra de Derecho Registral, Granada, 4 y 5 mayo 2017.
47.Sergio Nasarre, “Principis orientadors per a una Llei d’Arrendaments
Urbans”, Curs d’Estiu “Un nou marc per als lloguers d’habitatge a
Catalunya”, organitzat per la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV;
Tortosa, 09-06-2017, nombre assistents: 50 persones.
48.Héctor Simón, “La durada del contracte”, Curs d’Estiu “Un nou marc per als
lloguers d’habitatge a Catalunya”, organitzat per la Càtedra UNESCO
d’Habitatge de la URV; Tortosa, 09-06-2017, nombre assistents: 50
persones.
49. Rosa Maria Garcia, “El regim d’obres”, Curs d’Estiu “Un nou marc per als
lloguers d’habitatge a Catalunya”, organitzat per la Càtedra UNESCO
d’Habitatge de la URV; Tortosa, 09-06-2017, nombre assistents: 50
persones.
50.Carmen Gómez, “La protecció de l‘arrendatari en cas de venda de
l’habitatge”, Curs d’Estiu “Un nou marc per als lloguers d’habitatge a
Catalunya”, organitzat per la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV;
Tortosa, 09-06-2017, nombre assistents: 50 persones.
51.Núria Lambea, “L’arrendament de caràcter social”, Curs d’Estiu “Un nou
marc per als lloguers d’habitatge a Catalunya”, organitzat per la Càtedra
UNESCO d’Habitatge de la URV; Tortosa, 09-06-2017, nombre assistents:
50 persones.
52.Gemma Caballé, “El rol de l’agent immobiliari en l’arrendament
d’habitatges”, Curs d’Estiu “Un nou marc per als lloguers d’habitatge a
Catalunya”, organitzat per la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV;
Tortosa, 09-06-2017, nombre assistents: 50 persones.
53.Estela Rivas, “Les incidències fiscals dels arrendaments”, Curs d’Estiu “Un
nou marc per als lloguers d’habitatge a Catalunya”, organitzat per la
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Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV; Tortosa, 09-06-2017, nombre
assistents: 50 persones.
54.Milenka Villca, “La tributació de l’arrendament amb opció de compra”, Curs
d’Estiu “Un nou marc per als lloguers d’habitatge a Catalunya”, organitzat
per la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV; Tortosa, 09-06-2017,
nombre assistents: 50 persones.
55.Núria Lambea, “Implementing an effective model of social housing
management to fulfil the right to housing”, Workshop on the role and future
of social housing in Europe, organitzat per ENHR i OTB, 16 i 17-06-2017,
Amsterdam, nombre assistents: 60 persones
7.3 PUBLICACIONS
1. Nasarre Aznar, S. i Garcia Teruel, R.: “El acceso a la vivienda en España. La
persistencia del problema del acceso a la vivienda en España tras diez años
de crisis. La búsqueda de soluciones a través de la democratización de la
propiedad y de la estabilidad del alquiler”, Habitatge i financiació, ADICAE,
http://www.hipotecassinabusos.org/recursos/
2. Cerrato Guri, E.: Incidencia de la “ley de segunda oportunidad” en las
familias concursadas, “Los desafíos de la justícia en la era postcrisis”, Ana
María Neira (dir.), Atelier, Barcelona, 2016, pp. 73 a 86.
3. Cerrato Guri, E.: La segunda oportunidad de las familias concursadas:
¿realidad o falacia?, “Nuevos horizontes del derecho procesal”, J.M. Bosch,
Barcelona, 2016, pp. 261 a 274.
4. Cerrato Guri, E.: ¿Existe realmente una segunda oportunidad para las
familias concursadas?, “Estudios sobre Derecho de la Insolvencia”, 2016,
pp. 775-792.
5. Rivas Nieto, E.: “La fiscalidad de la adquisición transnacional de bienes
inmuebles por parte de extranjeros en España”, La Ordenación tributaria de
la vivienda: España, Italia y América Latina, ed. Thomosn Reuters Aranzadi,
Cizur Menor, 2016, pp. 203 a 216.
6. Simón Moreno, H. i Nasarre Aznar, S.: “Las malas prácticas bancarias con
consumidores en la titulización hipotecaria”, en ADICAE (Coord.), Estudio
jurídico: Las principales cláusulas abusivas hipotecarias, ADICAE Servicios
Centrales, 2016, pp. 8 a 37.
7. Simón Moreno, H. “Legal framework on Crowdfunding in Spain”, Revue
International des Services financiers, 2016/4, pp. 13 a 27.
8. Deusdad, B., Pace, Ch, i Anttonen, A.: Introduction. Facing the challenges
in the development of long-term care for older people in Europe in an
economic crisis context. Journal of Social Service Research, 42(2), 2016,
pp. 144-150.
9. Deusdad, B.; Comas-d’Argemir, D., i Dziegielewski, S. F.: Restructuring
long-term care in Spain: the impact of the economic crisis on social policies
and social practice. Journal of Social Service Research, 42(2), 2016, pp.
263-279.
10.Simón Moreno, H.: Recensió a la obra de Arjona Guajardo-Fajardo, José
Luis: La hipoteca flotante y su régimen, Thompson Reuters-Aranzadi, Cizur
Menor, Anuario de Derecho Civil, ADC, tomo LXIX 2016, fasc. II, pp. 607 a
610.
11.Lambea Llop, N.: “Social housing management models in Spain”. Revista
Catalana de Dret Públic, núm. 52, 2016, pp. 115-128.
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12.Lambea Llop, N.: Kees Dol, Estrella Cruz Mazo, Joris Hoekstra, Gala Cano
Fuentes i Aitziber Etxezarreta Etxarri, ‘‘Regionalization of housing policies?
An explanatory study of Andalusia, Catalonia and the Basque Country’’,
Journal of Housing and the Built Environment, 2016, pp. 1-18.
13.Lambea Llop, N.: ‘‘A policy approach to the impact of tourist dwellings in
condominiums and neighbourhoods in Barcelona’’, Urban Research &
Practice, DOI: 10.1080/17535069.2017.1250522.
14.Villca Pozo, M.: “La tributación de la vivienda en Bolivia”, La Ordenación
tributaria de la vivienda: España, Italia y América Latina, ed. Thomosn
Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2016, pp. 57-88.
15. Gómez Buendía, C: Laesio enormis y unfair advantage: perspectiva
histórica y comparada. Revista General de Derecho Romano, núm. 26,
2016, pp. 1-19.
16. Gómez Buendía, C.: Derecho Romano postclásico: aproximación
comparativa a De operibus publicis en CTh. 15.1 y C. 8.11, a: Hacia un
Derecho Administrativo, Fiscal y Medioambiental Romano III, ed. Dykinson,
2016, pp. 241-257.
17.Galiana Saura A.: "La vivienda como derecho fundamental en construcción
y su conexión con el derecho emergente a la ciudad", en la Revista de la
Cátedra UNESCO de vivienda de la Universidad Rovira i Virgili, número 6,
desembre 2016, pp. 19 a 25.
18.Nasarre Aznar, S.,“New trends in condominium law and access to housing in
post-crisis Spain”, Private Communities and Urban Governance, Prof.
Amnon Lehavi (coord.), Springer, USA, 2016. ISBN 978-3-319-33209-3.
19.Nasarre Aznar, S., a Lassen, T. et al (coord.), A decade of changes in the
Spanish mortgage market 2005-2015, “Grundpfandrechte 2016 in Europa
and darüber hinaus”, VdP Schriftenreihe, Band 54, Berlin, 2016, pp. 163169.
20.Prats, J.; Deusdad, B. i Cabré, J.: Xenophobia and inter-ethnic relations
among secondary-school pupils in Spain. Education as change, 2017.
https://upjournals.co.za/index.php/EAC/article/view/750/pdf_51
21.Rivas Nieto, E.: “Disposición adicional segunda. Medidas Fiscales y
normativas”, La Propiedad compartida y la Propiedad Temporal (Ley
19/2015). Aspectos legales y económicos, , ed. Tirant lo Blanch, Valencia,
2017, pp. 387 a 400.
22.Rivas Nieto, E.: “La fiscalidad de las tenencias intermedias”, La Propiedad
compartida y la Propiedad Temporal (Ley 19/2015). Aspectos legales y
económicos, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 449 a 491.
23.Lambea Llop, N.: “Art. 556-8. Facultades del propietario formal”, La
Propiedad compartida y la Propiedad Temporal (Ley 19/2015). Aspectos
legales y económicos, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 312-325.
24.Molina Roig, E.:“Comentarios a la propiedad temporal Art. 547-2, 547-3,
547-4, 547-6, 547-7” La Propiedad compartida y la Propiedad Temporal
(Ley 19/2015). Aspectos legales y económicos, ed. Tirant lo Blanch,
Valencia, 2017, pp. 167 i 168.
25.Lambea Llop, N.: “Art. 556-7. Obligaciones del propietario material”, La
Propiedad compartida y la Propiedad Temporal (Ley 19/2015). Aspectos
legales y económicos, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 299 -309.
26.Caballé Fabra, G.: “Límites en el acceso del propietario sucesivo (propiedad
temporal) y del propietario formal (propiedad compartida) en el bien objeto
de propiedad La Propiedad compartida y la Propiedad Temporal (Ley
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19/2015). Aspectos legales y económicos, ed. Tirant lo Blanch, Valencia,
2017, pp. 493 a 538.
27.Lambea Llop, N.: “Art. 556-6. Facultades del propietario material”, La
Propiedad compartida y la Propiedad Temporal (Ley 19/2015). Aspectos
legales y económicos, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 273-298.
28.Simón Moreno, H.: “Articles 547-8, 547-9, 547-10, 556-4, 556-5, 55611”, La Propiedad compartida y la Propiedad Temporal (Ley 19/2015).
Aspectos legales y económicos, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp.
177-216.
29.Simón Moreno, H.: “Disposició Addicional 3ª”, La Propiedad compartida y la
Propiedad Temporal (Ley 19/2015). Aspectos legales y económicos, ed.
Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 245-270.
30.Lambea Llop, N.: “Art. 556-3. Régimen Jurídico”, La Propiedad compartida y
la Propiedad Temporal (Ley 19/2015). Aspectos legales y económicos, ed.
Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 241-246.
31.Simón Moreno, H., Garcia Teruel, R. M. i Lambea Llop, N.: “Shared
ownership and temporal ownership in Catalan Law”, International Journal of
Law
in
the
Built
Environment.
2017.
http://www.emeraldinsight.com/author/Garcia+Teruel%2C+Rosa+Maria
32.Colomé Montull, N., Garcia Teruel, R. M. i Soler Renobell, R.: Guia
metodològica de masoveria urbana. Diputació de Barcelona, 2017
http://www1.diba.cat/llibreria/lstDetall_Publicacions.asp?Opener=Libreria&I
D=57962.
33.Garcia Teruel, R. M.: “El fomento de la propiedad compartida y de la
propiedad temporal en las políticas sociales de vivienda”, La Propiedad
compartida y la Propiedad Temporal (Ley 19/2015). Aspectos legales y
económicos, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 408-448.
34.Lambea Llop, N.: “Art. 556-2. Objeto”, La Propiedad compartida y la
Propiedad Temporal (Ley 19/2015). Aspectos legales y económicos, ed.
Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 235-240.
35.Garcia Teruel, R. M.: “Disposición adicional primera. Colaboración de las
Administraciones Públicas”, La Propiedad compartida y la Propiedad
Temporal (Ley 19/2015). Aspectos legales y económicos, ed. Tirant lo
Blanch, Valencia, 2017, pp. 369 a 386.
36.Lambea Llop, N.: “Art. 556-1. Concepto”, La Propiedad compartida y la
Propiedad Temporal (Ley 19/2015). Aspectos legales y económicos, ed.
Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 221-223.
37. Nasarre Aznar, S.: “Cuestionando algunos mitos del acceso a la vivienda en
España en perspectiva europea”, Cuadernos de Relaciones Laborales, 35(1)
2017, pp. 43 a 69.
38.Nasarre Aznar, S.: “Capítulo I”, La Propiedad compartida y la Propiedad
Temporal (Ley 19/2015). Aspectos legales y económicos, ed. Tirant lo
Blanch, Valencia, 2017, pp 39-78.
39.Nasarre Aznar, S.: “Artículo 547-1”, La Propiedad compartida y la Propiedad
Temporal (Ley 19/2015). Aspectos legales y económicos, ed. Tirant lo
Blanch, Valencia, 2017, pp 79-90.
40.Nasarre Aznar, S., “Artículo 547-5”, La Propiedad compartida y la Propiedad
Temporal (Ley 19/2015). Aspectos legales y económicos, ed. Tirant lo
Blanch, Valencia, 2017, pp. 133-154.
41.Nasarre Aznar, S., “Artículo 556-9”, La Propiedad compartida y la Propiedad
Temporal (Ley 19/2015). Aspectos legales y económicos, ed. Tirant lo
Blanch, Valencia, 2017, pp 327-342.
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42.Nasarre Aznar, S., “Artículo 556-10”, La Propiedad compartida y la
Propiedad Temporal (Ley 19/2015). Aspectos legales y económicos, ed.
Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp 343-349.
43.Nasarre Aznar, S., “Artículo 556-12-”, La Propiedad compartida y la
Propiedad Temporal (Ley 19/2015). Aspectos legales y económicos, ed.
Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp 361-368.
44.Simón Moreno, H, Could new kinds of land tenures be a solution for
Europe’s housing problems?, Housing Solutions Platform, 30-03-2017.
Disponible
a: http://www.friendsofeurope.org/quality-europe/could-newkinds-of-land-tenures-be-a-solution-for-europes-housing-problems/
45.Garcia Teruel, R.M. i Lambea Llop, N. “Structural measures to achieve
balanced and affordable housing tenures in Catalonia”, IUT, 2017
46.Cerrato Guri, E, “De la subasta judicial a la realitzación por persona o
entidad especialitzada: un viaje sin retorno”, Justicia, núm. 1, 2017, en
prensa.
7.4 COL·LABORACIONS AMB ELS GRUPS DE RECERCA I XARXES DE
RECERCA
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 (Catedràtic 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. Sergio Nasarre Aznar participa als workshops sobre Dret Hipotecari a
Europa a Berlín ("Runder Tisch"). La finalitat de la reunió científica, que es
desenvolupa des de 2006, és tractar amb molta profunditat i rigor 125
qüestions claus sobre la hipoteca a Europa.
8. European Network for Housing Research (ENHR). https://www.enhr.net
9. Grup d’Investigació internacional per al Desenvolupament de la Propietat
Urbana i Rústica (GIPUR). http://www.gipur.org
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10. Amb Sostre Cívic per dur a terme projectes en comú amb la càtedra
d’habitatge de la URV. http://sostrecivic.coop
11. European Law Institute (ELI) http://www.europeanlawinstitute.eu

7.5 TRANSFERÈNCIA CONEIXEMENTS
1. Organització del Congrés internacional Tenlaw: one year later:
Alternative housing tenures in Europe and modern challenges of
housing, Campus Catalunya, Tarragona, 29 i 30-09-2016. Nombre
assistents: 50 persones.
2. Organització del Workshop "La protecció del territori i de l’habitatge
en el Dret Civil", Campus Catalunya, Tarragona 10-10-2016. Nombre
assistents: 30 persones.
3. Organització de l’Acte d’adhesió del Consell de Cambres de la
Propietat de Catalunya com a partners de la Càtedra d’Habitatge de
la Universitat Rovira i Virgili i Seminari Científic “Nou finançament,
nous riscos i nova organització de l’habitatge en propietat”, Campus
Catalunya, Tarragona, 24-10-2016. Nombre assistents: 30 persones.
4. Organització del Seminari “Ulteriores reflexiones en la protección de
la vivienda”, Tarragona 27-10-2016. Nombre assistents: 20
5. Organització de la “Jornada sobre la gestió dels habitatges buits”
conjuntament amb l’Ajuntament de Tarragona, Palau de Fires de
Tarragona, Tarragona, 28-10-2016. Assistents: 40 persones.
6. Organització del “Seminari virtual sobre la política de vivienda social,
acceso a la vivienda y pérdida de la misma de Cataluña y Chile:
historia, instrumentos actuales y principales retos” conjuntament
amb la Universitat de Viña del Mar (Xile) i la Càtedra d’Habitatge,
Tarragona, 15-11-2016. Assistents: 20 persones
7. Sergio Nasarre Aznar ha estat convidat per la Comissió Europea
(Direcció General d’Estabilitat financera, serveis financers i mercats
de capitals) a participar com a ponent al Congrés Internacional sobre
Cèdules hipotecàries 1-02-2016 per a que informi sobre la
conveniència una harmonització de les cèdules hipotecàries a Europa
doncs, tot i ser un producte financer molt robust, té algunes
mancances, com és l’impacte negatiu de la crisi que algunes cèdules
hipotecàries nacionals han patit, entre elles les espanyoles, i que
només alguns països n’estan emetent.
8. Organització cicle de conferències “Aspectes civils, tributaris,
processals i administratius dels arrendaments urbans”, organitzat per
la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV i el Col·legi d’advocats de
Reus, Reus, 22-02-2017, nombre assistents: 60
9. Organització de l’Acte de Presentació de la Càtedra UNESCO pel dret
a l’habitatge de la URV, Tarragona, 16-02-2017. Nombre assistents:
80 persones.
10.Organització del Congrés Internacional “Legal Aspects of Housing,
Ensuring the effective exercise of the right to housing in the EU.
Access to adequate and affordable housing for all”, organitzat per la
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Càtedra UNESCO d’Habitatge, Feantsa i Housing Rights Watch,
Tarragona, 27 i 28-04-2017. Nombre assistents: 140 persones.
11.Organització del 3er Curs d’Estiu “Un nou marc per als lloguers
d’habitatge a Catalunya, Tortosa, 09-06-2017. Nombre assistents: 50
persones.
12.La Càtedra té una revista pròpia: la revista “Housing” (abans
Newsletter) 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/
13. Es
crea
el
pòster
de
la
Càtedra:
http://housing.urv.cat/portada/presentacio/antecedents/
14.El Dr. Sergio Nasarre és Ambassador en el Programa Ambassadors de
Catalunya del Catalunya Convention Bureau (CCB), de l’Agència
Catalana
de
Turisme
de
la
Generalitat
de
Catalunya
http://act.gencat.cat/ccb/programa-ambassadors/
15.Presentació del documental The Line al TEDx de Tarragona, 12-062017.
16.El Dr. Sergio Nasarre ha estat nomenat fellow del Cambridge Centre
for Property Law de la Universitat de Cambridge al Regne Unit (CCPL)
http://www.ccpl.landecon.cam.ac.uk
17.Col.laboració amb l’Ajuntament de Tarragona en sensellarisme
(2017).
18.Col.laboració amb la Generalitat per a la redacció del pla estrategis
contra el sensesarisme (2017).
19.L'Organització de les Nacions Unides ens ha reconegut com a
partners d'UNI Habitat per a la implementació de la Nova Agenda
Urbana, aprovada a Quito en 2016.
20.Participació del Dr. Nasarre a ComCiència URV (2 vídeos).
Publicacions divulgatives (col·laboració mensual Diari de Tarragona)
Diumenge
de
publicació
25/09/2016
30/10/2016

Persona

Proposta tema (orientatiu, intern,
provisional)

Rosa
Maria
Garcia
Blanca
Deusdad
Ayala

La inversión en el sector inmobiliario
mediante crowdfunding o micromecenazgo

27/11/2016

Héctor Simón

08/01/2017

Milenka Villca

29/01/17

Sergio
Nasarre

26/02/17

Núria Lambea

26/03/17

Gemma

Envellir en la llar o en entorn residencial?
La hipoteca inversa y el estado
bienestar
Los impuestos en la adquisición de la
vivienda

del

¿Son necesarios unos nuevos alquileres?
Sinhogarismo: ¿Cuándo empezamos a
actuar?
La investigación en materia de vivienda
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14/05/17

Caballé
Carmen
Gómez
Buendía

11/06/17

Elga Molina

09/07/17

Diana
Marín
Consarnau

más cerca de la sociedad.
Venta quita renta
Lloguer
(noves
regulacions
problemàtiques en visió comparativa

o

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

1. IMPACTES MEDIÀTICS. ANY 2016

PREMSA

TELEVISIÓ

RÀDIO

Més de 650.000
oients

Més de 1.500.000
telespectadors

Més de 22.000.000
lectors

DOSSIER DE PREMSA DE LA CÀTEDRA D’HABITATGE DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
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1. IMPACTES MEDIÀTICS. ANY 2017 (GENER – MAIG)

PREMSA

TELEVISIÓ

RÀDIO

Més de 790.000
oients

Més de 1.300.000
telespectadors

Més de 6.400.000
lectors

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

7.7. IMPACTE SOCIAL DE LA RECERCA
Sergio Nasarre i Gemma Caballé formen part de la "Comunitat
d'aprenentatge en impacte social de la recerca de la URV-CEICS".
La següent figura resumeix les principals evidències de l’impacte social dels
seus projectes.
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8. BEQUES
1. Rosa Maria Garcia Teruel, beneficiària dels ajuts de contractació de
personal investigador novell AGAUR (Generalitat de Catalunya), Beca
predoctoral.
2. Núria Lambea Llop, beneficiària dels ajuts de contractació de personal
investigador novell AGAUR (Generalitat de Catalunya), Beca
predoctoral.
3. Gemma Caballé Fabra, beneficiària dels ajuts de contractació de
personal investigador novell AGAUR (Generalitat de Catalunya), Beca
predoctoral.
9. TESIS DOCTORALS
1. Rosa María Garcia Teruel està realitzant la tesi doctoral sobre la
rehabilitació per renda.
2. Núria Lambea Llop està realitzant la tesi doctoral sobre la gestió de
l’habitatge social.
3. Gemma Caballé Fabra està realitzant la tesi doctoral sobre els nous
reptes en la professió de la intermediació immobiliària.
4. Kurt Xerri ha finalitzat la seva tesi doctoral sobre Tenancy law in
Malta and comparison the two coexistint regimes in the context of
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5.
6.
7.
8.

ECHR jurisprudence. L’ha defensada amb la màxima qualificació a
l’abril 2017.
Elga Molina Roig està realitzant la tesi doctoral sobre l’eficiència de la
nova llei d’arrendaments urbans.
Karen Lynch-Sally ha finalitzat la seva tesis el desembre 2016 sobre
l’evolució del mercat hipotecari Espanya-Irlanda-Unió Europea.
Josep Roca Palau està fent la tesi doctoral sobre el marc legal de la
titulització.
Maridalia Rodríguez està fent la tesi doctoral sobre la inversió
inmobiliaria estrangera com a dinamisme econòmic.

10. PROFESSORS VISITANTS
Durant el curs acadèmic 2016/2017 hem rebut la visita dels següents
professors:
- Dr. Rachelle Alermann, Professor of Urban Planning and Law Technion - Israel Institute of Technology.
- Dorit Garfunkel, PhD from Technion - Israel Institute of Technology.
- Dr Katarzyna Królikowska, Tribunal Constitucional de Polònia.
- Dr. Lorcan Sirr, Professor d’Habitatge al Dublin Institute of
Technology.
- Dr Magdalena Habdas, University of Silesia, Faculty of Law and
Administration, Poland.
- Mr. Grzegorz Matusik, PhD from University of Silesia, Faculty of Law
and Administration, Poland.
- Ms. Agnieszka Fortonska, PhD from University of Silesia, Faculty of
Law and Administration, Poland.

11. PREMIS
1. Dr. Sergio Nasarre Aznar Premi ICREA Acadèmia 2016-2020 a
l’excel·lència de la investigació. https://www.icrea.cat/es/
2. Rosa Maria Garcia Teruel ha obtingut el reconeixement al millor
pòster de la III Jornada d’Innovació Docent: Redefinint la formació
universitària en l’àmbit de les Ciències Socials i Jurídiques de la URV.

12. ESTADES DE RECERCA
1. El Dr. Héctor Simón va realitzar una estada de recerca a la Universitat de
Birmingham del 5 al 8 de desembre de 2016 en el marc del Projecte
d’Investigació sobre la hipoteca inversa, finançat per la Fundació BBVA.
2. Blanca Deusdad ha realitzat una estada de recerca del 22 de maig a l’1
de juny de 2017 a la Universitat d’Islàndia per estudiar models d’habitatge
assistida per a persones grans, tipus de residència assistides, centres de
dia, i hospitals.
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3. Nuria Lambea està realitzant una estada de recerca a la Universitat de
Birmingham, del 12 de juny al 12 de setembre, per tal d’estudiar el model
de gestió d’habitatge social existent al Regne Unit (focalitzat sobre tot en
les housing associations), en el marc de la redacció de la seva tesi doctoral.
Estada que ha rebut finançament del Programa Erasmus+.
4. Gemma Caballé està realitzant una estada de recerca en motiu de
la seva tesis doctoral a la Universitat de Cambridge (Anglaterra),
en concret, al Cambridge Center of Property Law del 23 de juny del 2017 al
23 de setembre de 2017, sota la supervisió del professor Dr. Martin Dixon,
director del centre. La estada ha rebut finançament del programa Erasmus
+.
5. Rosa Maria Garcia realitzarà una estada de de l'1 d'agost al 31 d'octubre
al Zentrum für Europäische Rechtspolitik, de la Universitat de Bremen, sota
la direcció del Prof. Dr. Christoph Schmid i finançada pel programa Erasmus
+ per a estudiar aspectes europeus de la rehabilitació per renda.

13. ALTRES MENCIONS
Gemma Caballé ha estat finalista al Concurs de monòlegs científics : “Vols
saber què investigo?” organitzat pel ComCiència de la URV. Reus, 15-112016.
Carmen Gómez, finalista del X Premio romanistico internazionale Gérard
Boulvert, per la monografia “Exceptio utilis en el procedimiento formulario
del Derecho Romano”, 13-09-2016.
Rosa Maria Garcia ha estat beneficiària del Pla DANG (Pla per la docència en
anglès) de la Universitat Rovira i Virgili, per a la formació i acreditació del
professorat universitari en la docència en anglès.
Gemma Caballé ha estat beneficiària del Pla DANG (Pla per la docència en
anglès) de la Universitat Rovira i Virgili, per a la formació i acreditació del
professorat universitari en la docència en anglès.
Blanca Deusdad ha presentat dos pòsters a l’International Federation of
Social Work European Conference (IFSW), Reykjavik, 29 i 30-05-2017,
nombre assistents: 500 persones.
- “Challenges of ageing-in-place at Mediterranean countries’
“SoCaTel a co-creation platform”.
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