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1. INTRODUCCIÓ
La Càtedra UNESCO d’habitatge de la Universitat Rovira i Virgili (URV) va ser
creada pel Consell de Govern de la Universitat l’11 de juliol de 2013, constituïda
el 18 de desembre de 2013 i la presentació oficial es va realitzar el 19 de febrer
de 2014.
És el resultat de la recerca i els projectes que sobre habitatge es venien fent des
de l’àmbit jurídic des de l’any 1996 i que venen sota els auspicis del Grup de
Recerca d’Accés a l’Habitatge de la URV (dit grup va estudiar de forma
interdisciplinària el fenomen de l’habitatge i, especialment, l’anàlisi legal de les
estructures jurídiques-privades dels ordenaments jurídics català, espanyol i
europeu que hi afecten). Aquest grup ha obtingut el reconeixement de la
Generalitat com a grup consolidat a la convocatòria de 2017.

La Càtedra té com a objectiu crear una plataforma estable en recerca, docència i
transferència de coneixements en matèria d’habitatge des d’un punt de vista
interdisciplinari i internacional. És la primera d’aquestes característiques a
Catalunya i una de les primeres a tota Espanya. La Càtedra d’Habitatge de la URV
es la seu de la primera Càtedra reconeguda per la UNESCO sobre el Dret a
l’habitatge.

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

3. PARTNERS
La Càtedra UNESCO d’Habitatge té els següents partners.
Secretaria d’Habitatge de la
Generalitat de Catalunya-Agència de
l’Habitatge

Cambra de la Propietat Urbana de
Tarragona

Col·legi de Notaris de Catalunya

Ajuntament de Tarragona-SMHAUSA
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Col·legi de Registradors de la
Propietat i Mercantil de Catalunya

Ajuntament de Reus

Consejo General de Colegios de
Administradores de Fincas de España

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

Consejo General de Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria de España
Fundación

Mutua

de

Propietarios

A més a més, tenim el suport de la Direcció General d’Arquitectura, Habitatge i Sòl
del Ministeri de Foment.
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4. CONSELL ASSESSOR
La Càtedra UNESCO d’Habitatge disposa d’un nou Consell Assessor des de gener
de 2019, format pels següents experts en matèria d’habitatge:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prof. Dra. Elena Bargelli, Universitat de Pisa.
Prof. Dr. Peter Boelhower, OTB, Delft.
Xavier Climent, arquitecte.
Dr. Guillem Fernández, Coop 57.
Dra. Magda Habdas, Universitat de Katowize.
Dr. Padraic Kenna, National University of Ireland, Galway.
Prof. Dr. Jesús Leal, Universidad Complutense de Madrid.
Dra. Montse Pareja, Universitat de Barcelona.
Dr. Julio Rodríguez, expresident del Banco Hipotecario de España.
Carles Sala, exsecretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de
Catalunya
Prof. Dr. Christoph Schmid, ZERP, Universitat de Bremen.
Dr. Joan Uribe, Consorci de Serveis Socials de Barcelona.
Dr. Diego Vigil, Registrador de la Propietat.

5. ORGANIGRAMA
L’organigrama de
responsabilitats:
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la

Càtedra

UNESCO

d’Habitatge

inclou

les

següents

6. XARXES
ENHR – European Network for Housing Research
Plataforma d’organització per a institucions i particulars d’Europa (així com també
de l’exterior) que participen activament en la investigació en l’àmbit de l’habitatge.
https://www.enhr.net El Dr. Sergio Nasarre és membre del seu Comité de
Coordinació des del 2014.
COST- European Cooperation in Sciencie and Technology
Les accions COST són unes xarxes flexibles, ràpides i efectives d’investigadors per
a cooperar i coordinar activitats de recerca finançades. Les accions COST permeten
als investigadors europeus el desenvolupament de les seves pròpies idees
científiques en qualsevol àmbit de coneixement. El Prof. Sergio Nasarre és
representant d’Espanya en l’acció COST From sharing to caring, dedicada a
l’economia col·laborativa. http://sharingandcaring.eu
The European Law and Tech Network
Xarxa amb més de 250 investigadors que se centra en l’estudi dels aspectes legals
de la tecnologia, en concret, de les plataformes digitals d’economia col·laborativa
i blockchain. http://europeanlawtech.eu
European Federation for Living
La European Federation for Living és una xarxa internacional que engloba tant
organitzacions i associacions d’habitatge com altres agents privats del mercat i
també universitat i altres xarxes de recerca. Actualment compta amb 60 membres,
els quals representen a 14 països europeus i més d’1,2 milions d’habitatges a
Europa. https://www.ef-l.eu
Consorci Alastria
Associació sense ànim de lucre que fomenta l’economia digital a través del
desenvolupament de tecnologies de registre descentralitzat/blockchain. El consorci
Alastria engloba una comunitat de més de 495 membres entre empreses,
universitats, administracions públiques i associacions. https://alastria.io
UNITWIN / UNESCO Chairs Programme
Des de 1992, el programa de Càtedres UNITWIN/UNESCO promou la cooperació
internacional i interuniversitària així com les xarxes per promoure el treball
col·laboratiu entre aquestes institucions. El programa se centra en àrees
prioritàries relacionades amb les competències de la UNESCO, com l’educació, la
cultura i les ciències socials. https://en.unesco.org/unitwin-unesco-chairsprogramme

7. FORMACIÓ
7.1 Formació
d’habitatge:

que

organitza

la

Càtedra

UNESCO
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La Càtedra ha organitzant, juntament amb la FURV i el Col·legi Oficial d’Agents de
la Propietat Immobiliària de la província de Tarragona un programa homologat per
al desenvolupament de la professió d’agent immobiliari: el “Curs d’Agent
Immobiliari i Gestió de la Propietat”. Dirigit pel Dr. Héctor Simón Moreno. 7a edició.
Nombre d’alumnes: 21.
http://housing.urv.cat/portada/docencia/postgrau-agent-immobiliari/

7.2 Formació en la que col·labora:
A més a més, els professors implicats a la Càtedra tenen docència en els Màsters
oficials de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV:
• Màster de Dret de l’empresa i de la contractació (MUDEC). Nombre
d’alumnes: 20.
• Màster en Advocacia (MA). Nombre d’alumnes: 36.
• Grau en Dret. Nombre d’alumnes: 150.
• Grau Relacions Laborals i de l’Ocupació. Nombre d’alumnes: 50.
• Grau en Treball Social. Nombre d’alumnes: 50.
• Doble grau en Dret i Administració i Direcció d’Empreses. Nombre
d’alumnes d’entrada: 30.
• Doble grau en Dret i Relacions Laborals i de l’Ocupació. Nombre
d’alumnes d’entrada: 30

8. RECERCA.
IMPACTE

TRANSFERÈNCIA.

DIVULGACIÓ.

8.1 Projectes de recerca nacionals i internacionals en els
quals intervé la Càtedra UNESCO d’habitatge
1. Gestió d’habitatge social (AGAUR, Generalitat de Catalunya i FI
2016). Aquest projecte té per objectiu l’estudi i el consegüent
disseny en el Dret civil espanyol de noves formes de gestió de
l’habitatge social a Espanya, focalitzant-ho sobretot en les entitats
proveïdores i administradores. Per a fer-ho, és essencial l’estudi de
països on existeix un bon sistema de gestió d’habitatge social; així
doncs, el projecte inclou un estudi comparat amb els sistemes del Regne Unit i
dels Països Baixos
2. Nous reptes de la intermediació immobiliària d'habitatges (AGAUR, Generalitat
de Catalunya, FI 2017 i Beca del Consejo General de Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria de España). La professió de la intermediació immobiliària a Espanya
està liberalitzada des de l’any 2000. Això significa que qualsevol persona pot
exercir la professió, sense la necessitat de tenir una formació acadèmica
específica. No obstant, l’adquisició d’un habitatge es pot considerar una de les
operacions més importants que una persona fa al llarg de la seva vida, no només
perquè es destinen la major part dels ingressos per accedir-hi i mantenir-lo, sinó
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també perquè constitueix un espai on es desenvolupa la vida més íntima, privada
i familiar de les persones.
3. Projecte coordinat “Habitatge col·laboratiu”
(DER2017-84726-C3-1-P) del Ministerio de Economía
y Competitividad. Projecte I+D Programa estatal de
recerca científica i tècnica d’excel·lència que vol
analitzar el marc legal i les implicacions que es deriven de l’anomenat “habitatge
col·laboratiu”, és a dir de quina manera el marc legal dels diversos “fenòmens
col·laboratius” influeix en afavorir o en llastrar l’accés a la habitatge i com hauria
de reformular-se per afavorir o per pal·liar aquests efectes, respectivament.
4. Projecte COST From sharing to caring: examining
socio-technical aspects of the collaborative economy
(SharingandCaring), COST Action, (2017-2020). El Dr.
Nasarre ha estat nomenat representant d’Espanya en
aquesta acció per a estudiar la sostenibilitat de l’economia
col·laborativa.
5. Projecte d’investigació ICREA 2016-2020. Aquest
programa contribueix a intensificar la investigació que porten
a terme catedràtics universitaris que es troben en una fase
totalment activa i expansiva de la seva recerca.
6. Grup de Recerca Reconegut Housing Research Group de la URV.
7. Grup de Recerca Consolidat Housing Research Group (AGAUR, Generalitat de
Catalunya).
8. Projecte Socatel, de la Comissió Europea, H2020EU.3.6.2.2. - Explore new forms of innovation, with
special emphasis on social innovation and creativity and
understanding how all forms of innovation are
developed, succeed or fail.
9. Switching of retail financial services and products. (European Commission —
Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets
Union, 2019). El Pla d’acció de serveis financers per a la consumició de la Comissió
adoptat el 23.3.2017 estableix formes de proporcionar als consumidors europeus
una major elecció i un millor accés als serveis financers a tota la UE. En aquest
context, la Comissió s'ha compromès a explorar quines mesures poden facilitar
que els consumidors passin a productes i serveis financers minoristes més
avantatjosos.
10. Housing policy in the EU (Govern d’Alemanya) (2017-2019).
11. La “tokenització” de drets reals en la regulació del llibre cinquè del
Codi civil de Catalunya (2018-2019). Projecte de recerca finançat pel
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya).
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12. Elaboració de plans locals d’habitatge: la Càtedra UNESCO d’habitatge està
participant en l’actualització del Pla Local d’Habitatge de Tarragona.
13. De la subhasta judicial a l’execució civil privada a Catalunya: un viatge sense
retorn (2018-2019). Projecte de recerca, estudi i anàlisi en els àmbits de
l’execució penal, la mediació penal, l’atenció a la víctima, l’Administració de
justícia, el dret civil català i l’ordenament jurídic català, concedida pel Centre
d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya).

8.2 Projectes i contractes de transferència ja finalitzats

de la llei.

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

2. Projecte TENLAW del 7è Programa Marc de la Comissió
Europea. Té l’objectiu de realitzar una comparativa a nivell
europeu de l’arrendament, analitzant les polítiques nacionals
d’habitatge, l’efecte de la legislació de la UE sobre les
polítiques nacionals i coordinar a nivell europeu les polítiques
de tinença de l’habitatge. Nombre de països implicats i
estudiats és de 31. http://www.tenlaw.uni-bremen.de
3. Projecte de dret a l’habitatge i prevenció dels desnonaments. Amb la participació
de la Universitat Rovira i Virgili, la European Federation of National Organisations
Working with the Homeless (FEANTSA), la National University of Ireland Galway i
Human European Consultancy. Està publicat per la Comissió Europea des de maig
de 2016 a
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7892&type=2
&furtherPubs=yes
4. Naturalesa de CESCE i garantia de les cèdules d’internacionalització, Verband
deutscher Pfandbriefbanken (Berlín, Alemanya).
5. Projecte Tender “The Cross Border Acquisition of Real Estate in the EU: Problems
which Arise for Citizens”. (IP/C/JURI/IC/2015-009; Directorate of Citizens' Rights
and Constitutional Affairs), liderat pel Prof. Dr. Peter Sparkes (Universitat de
Southampton). Està publicat pel Parlament Europeu a
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556936/IPOL_STU(
2016)556936_EN.pdf
6. Comentaris a la nova regulació de les tinences intermèdies (CEJFE, Generalitat
de Catalunya). Les tinences intermèdies estan concebudes per a contribuir a
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superar els obstacles en els que actualment es troba l’accés a l’habitatge a les
nostres ciutats. Una tinença estable però limitada (en el temps o en la seva
progressiva adquisició) en relació a la propietat absoluta possibilita un menor
esforç econòmic per a les famílies, al temps que hi ha una menor necessitat de
liquiditat per a les entitats de crèdit. També afavoreix la reducció de l’estoc
d’habitatge buit al donar més opcions a la seva progressiva mobilització
7. Elaboració d’uns Principis per a un nou Dret d’Arrendaments Urbans per a
Catalunya (Secretaria d’Habitatge, Generalitat de Catalunya). S’han desenvolupat
uns principis per crear un Dret vigent a Catalunya en matèria d’arrendaments
urbans per a aproximar-lo a sistemes centreeuropeus més funcionals.
8. El règim jurídic dels condohotels (Fundació Banc Sabadell).
La finalitat del projecte és l’estudi i l’anàlisi de la figura jurídica
del condohotel, que s’aplica establiments d’allotjament turístic
i consisteix en la concurrència de diversos propietaris de manera de cadascun és
titular d’una habitació. S’estudiarà des d’un punt de vista comparat amb la finalitat
d’identificar els factors i els límits que justifiquin que, avui per avui, els condohotels
no tinguin una aplicació exitosa, a més d’analitzar les seves potencials que
ajudarien al desenvolupament econòmic i turístic.
9. La hipoteca inversa (ja finalitzat, BBVA). Aquest projecte tractarà la
sostenibilitat del sistema de pensions i l’aplicació efectiva de
la Llei de Dependència, en l’actual context econòmic. En
particular, analitzarà la hipoteca inversa com alternativa de
finançament privat i com optimitzar i adequar la seva
regulació, des d’una perspectiva contractual, tributària i de
drets humans, per ajustar-la a les necessitats actuals de la gent gran.
10. Estudi de les problemàtiques de les comunitats de propietaris (Mutua de
Propietaris). Aquest projecte s’ha desenvolupat en dues fases. En primer lloc, en
l’elaboració d’una enquesta que recull els reptes presents i futurs de les comunitats
de propietaris, que ha estat contestada per més de 1.000 persones de tota
Espanya. I, en segon lloc, sobre els resultats s’ha fet una anàlisi legal del perquè
d’algunes qüestions rellevants (com la convivència i la necessitat d’implementar
noves
tecnologies),
tot
proposant
reformes
legislatives.
https://gestionline.mutuadepropietarios.es/es/newsletter-agentes-es/839-lafundacion-mutua-de-propietarios-presenta-elestudio-la-accesibilidad-en-las-viviendas-deespana-2.html
11. Accesibilidad universal comunidades de
propietarios. España y Europa (2018-2019).
Fundació Mútua de Propietaris.
12. Informe sobre la accesibilidad de la vivienda en Europa. 2018. Fundació Mútua
de Propietaris.
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13. Projecte The Changing Institutions of Private Rental
Housing: An International Review – 10-country survey by
UNSW Australia. Anàlisi sobre el sistema de lloguer a
Espanya.
14. Projecte COST Action IS1102 Social Services, Welfare State and Places és una
xarxa de coneixement integrada al programa internacional COST (European
Cooperation in Science and Technology) en què s’analitzaran els efectes de la
reestructuració dels serveis socials des de diferents punts de vista.

15. 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.
16. La ejecución civil privada: realització per persona o entitat especialitzada (R2BURV). Aquest projecte pretén la creació d’una empresa que, en el marc d’un procés
d’execució, pugi gestionar la venta dels béns embargats (en substitució de la
subhasta judicial) a través d’una persona o una entitat especialitzada per obtenir
un millor preu.
17. 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.
18. Rehabilitació per renda (AGAUR, Generalitat de Catalunya i FI-DGR
2015). La Llei 4/2013, de mesures de flexibilització i foment del mercat
de lloguer d’habitatge, introdueix la possibilitat a l’article 17.5 de la
vigent Llei d’Arrendaments Urbans de substituir, en els arrendaments
d’habitatge, l’obligació de pagament de la renda en diner per part de l’arrendatari
pel compromís de rehabilitar o reformar l’habitatge arrendat.
19. Projecte d’empleo juvenil
Economía y Competitividad).

(PEJ),

Ministerio

de

20. Stakeholder consultation for a consumer market study on the functioning of
the real estate services for consumers in the Europe de la Comisión Europea.
Coordinación del consorcio: Ipsos –London Economics and Deloitte Luxembourg.
L'objectiu de l'estudi és avaluar el funcionament del mercat de serveis immobiliaris
residencials des d'una perspectiva de consum en els 28 estats membres de la UE,
més Noruega i Islàndia. Una de les tasques principals que formen part de l'estudi
és explorar fins a quin punt el marc regulador vigent proporciona una protecció
suficient als consumidors que estan llogant, deixant, comprant o venent una
propietat en el seu propi país o en un altre Estat membre de la UE, Noruega i
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Islàndia.
20. Beca José Castillejo del Ministerio de Educación, Cultura. Projecte
d'investigació sobre la influència dels drets fonamentals en el Dret privat.
21. Legal aspects regarding energy efficiency upgrades in multiowner residential buil dings (JRC, 2017)
22. Pre-diagnosi comarcal d’habitatge en el marc del Pla
estratègic de desenvolupament de la Conca de Barberà 20182025. Consell Comarcal de la Conca de Barberà, 2019. La
Càtedra UNESCO d’habitatge ha coordinat el projecte de prediagnosi de les problemàtiques d’habitatge de la Conca de
Barberà.
Tota la informació sobre els projectes de recerca a:
http://housing.urv.cat/portada/recerca/projectes/

8.3 Publicacions
Els investigadors de la Càtedra han publicat un total de 200 contribucions
científiques en 15 països.

Les que corresponen al curs acadèmic 2018-2019 són les següents:
1. Adan Domenech, Federic: Análisis STJUE de 26 de marzo de 2019, sobre el
vencimiento anticipado, Fòrum Jurídic, 66, juliol 2019.
2. Rodríguez Padilla, Maridalia. “La insuficiència de la reforma de la Ley 189-11
para el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso en la República
Dominicana”, 31.7.2019, Aleph Jurídico, revista dominicana Acento.com.do.
Disponible a: https://acento.com.do/2019/opinion/8710967-la-insuficienciade-la-reforma-de-la-ley-189-11/
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3. Simón Moreno, Héctor. “Capítol 22. El lloguer d’habitacions”, a Nasarre, Sergio,
Simón, Héctor i Molina, Elga (dirs.). Un nou dret d’arrendaments urbans per a
afavorir l’accés a l’habitatge. Ed. Atelier, Barcelona, 2018, pp. 293-310.
4. Nasarre Aznar, Sergio. “Capítol 17: Les associacions de propietaris i de
llogaters”, a Nasarre, Sergio, Simón, Héctor i Molina, Elga (dirs.). Un nou dret
d’arrendaments urbans per a afavorir l’accés a l’habitatge. Ed. Atelier,
Barcelona, 2018, pp. 223- 232.
5. Simón Moreno, Héctor i Caballé Fabra, Gemma. “Capítol 14. El dipòsit i d’altres
garanties per a l’arrendador” a Nasarre, Sergio, Simón, Héctor i Molina, Elga
(dirs.). Un nou dret d’arrendaments urbans per a afavorir l’accés a l’habitatge.
Ed. Atelier, Barcelona, 2018, pp. 181-194.
6. López Solé, Emma. Artículo 13: Actuación de la persona mediadora, a
Comentarios a la Ley catalana 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el
ámbito del Derecho privado y concordantes, dirigit per Viola Demestre, Isabel.
Ed. Marcial Pons, 2018, pp. 96-101.
7. Simón Moreno, Héctor. "Capítol 12. Les causes de suspensió del contracte”
Nasarre, Sergio, Simón, Héctor i Molina, Elga (dirs.). Un nou dret
d’arrendaments urbans per a afavorir l’accés a l’habitatge. Ed. Atelier,
Barcelona, 2018, pp. 165-172.
8. Simón Moreno, Héctor. “Capítol 2. Dret supletori i relació amb el Llibre sisè del
Codi Civil de Catalunya” a Nasarre, Sergio, Simón, Héctor i Molina, Elga (dirs.).
Un nou dret d’arrendaments urbans per a afavorir l’accés a l’habitatge. Ed.
Atelier, Barcelona, 2018, pp. 61-66.
9. Villca Pozo, Milenka i Gonzales Bustos, Juan Pablo. “Tax incentives to modernize
the energy efficiency of the housing in Spain”, Energy Policy (JCR), núm. 128,
2019, pp. 530-538.
10.Glumac, Brano i Caballé Fabra, Gemma, “Housing in a Mobile World: A
Definition of Flexible Housing and the Classification of Solutions”, LISER
Working
Paper
Series
2018-16,
disponible
a:
https://www.liser.lu/?type=module&id=104&tmp=4244
11.Garcia Teruel, Rosa Maria. “A legal approach to
real estate crowdfunding platforms”, a Computer
Law & Security Review: The International Journal
of Technology Law and Practice, Vol. 35, Iss. 3,
2019.
https://doi.org/10.1016/j.clsr.2019.02.003
12.Nasarre Aznar, Sergio i Garcia Teruel, Rosa
Maria. “Evictions and homelessness in Spain 2010-2017”, a Kenna, Padraic,
Nasarre, Sergio, Sparkes, Peter i Schmid, Christoph (eds.) Loss of Homes and
Evictions across Europe. Ed. Edward Elgar, 2018, pp. 292-332.
13.Garcia Teruel, Rosa Maria. “El desistiment del contracte per part de
l’arrendatari”, a Nasarre, Sergio, Simón, Héctor i Molina, Elga (dirs.). Un nou
dret d’arrendaments urbans per a afavorir l’accés a l’habitatge. Ed. Atelier,
Barcelona, 2018, pp. 95-104.
14.Caballé Fabra, Gemma, “Buying a hotel room in Spain: the “condohotels”,
Journal of property, Planning and Enviromental Law, 2018, Vol. 10 Issue: 3,
pp. 172-186.
15.Garcia Teruel, Rosa Maria. “Àmbit d’aplicació de la normativa”, a Nasarre,
Sergio, Simón, Héctor i Molina, Elga (dirs.). Un nou dret d’arrendaments urbans
per a afavorir l’accés a l’habitatge. Ed. Atelier, Barcelona, 2018, pp. 51-60.
16.Nasarre Aznar, Sergio i Caballé Fabra, Gemma, “El impacto social de la
investigación en materia de vivienda: el caso de la Cátedra UNESCO de vivienda
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de la Universidad Rovira i Virgili", Revista Internacional de Organizaciones
(RIO), 2018, núm. 21, pp. 11-41.
17.Caballé Fabra, Gemma, “Les causes de resolució del contracte” Nasarre, Sergio,
Simón, Héctor i Molina, Elga (dirs.). Un nou dret d’arrendaments urbans per a
afavorir l’accés a l’habitatge. Ed. Atelier, Barcelona, 2018, pp. 83-94.
18.Garcia Teruel, Rosa Maria. “La venda de l’habitatge i els drets d’adquisició”, a
Nasarre, Sergio, Simón, Héctor i Molina, Elga (dirs.). Un nou dret
d’arrendaments urbans per a afavorir l’accés a l’habitatge. Ed. Atelier,
Barcelona, 2018, pp. 131-138.
19.Caballé Fabra, Gemma, “El dipòsit i d’altres garanties per a l’arrendador” a
Nasarre, Sergio, Simón, Héctor i Molina, Elga (dirs.). Un nou dret
d’arrendaments urbans per a afavorir l’accés a l’habitatge. Ed. Atelier,
Barcelona, 2018, pp. 181-194.
20.Garcia Teruel, Rosa Maria. “Les prestacions equivalents a la renda”, a Nasarre,
Sergio, Simón, Héctor i Molina, Elga (dirs.). Un nou dret d’arrendaments urbans
per a afavorir l’accés a l’habitatge. Ed. Atelier, Barcelona, 2018, pp. 215-222.
21.Caballé Fabra, Gemma, “El rol dels agents immobiliaris en la subscripció d’un
contracte d’arrendament” a Nasarre, Sergio, Simón, Héctor i Molina, Elga
(dirs.). Un nou dret d’arrendaments urbans per a afavorir l’accés a l’habitatge.
Ed. Atelier, Barcelona, 2018, pp. 261-278.
22.Viola Demestre, Isabel, Armadans Tremolosa, Inmaculada i López Solé, Emma,
La construcción pedagogica de los programes universitarios de formación en
mediación, Ed. Cuemyc, 2018, pp. 490-502.
23.López Solé, Emma. El Anteproyecto de ley de impulso de la mediación. Revista
Consell, Revista Professional dels Administradors de Finques Col·legiats, núm.
119, 2018, pp. 26-27.
24. Simón Moreno, Héctor. “La Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea y la constitucionalización
del Derecho privado: ¿una nueva vía para proteger el derecho
a la vivienda?, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, núm.
771, 2019, pp. 161-199.
25. Simón Moreno, Héctor.
“The regulation of reverse
mortgages as a source of income in retirement: policy options
and legal drivers”, Journal of Housing and the Built
Environment,
vol.
34,
2019,
pp.
1-18.
https://doi.org/10.1007/s10901-019-09653-3.
26.Simón Moreno, Héctor. “Registered Land and Adverse Possession: Comparative
Remarks”, a Björn Hoops i Ernst Marais (eds.), New Perspectives on Acquisitive
Prescription, Eleven International Publishing, The Hague, 2019, pp. 185-205.
27.Rivas Nieto, Estela, “Economía colaborativa en el sector de la vivienda: las
plataformas de financiación inmobiliaria participativa”, a Aspectos financieros y
tributarios del patrimonio inmobiliario, Gemma Patón (Directora). Ed. Wolters
Kluwer, Madrid, 2018, pp. 587 a 618.
28.Simón Moreno, Héctor. “Hacia una regulación de los pactos sucesorios en el
Código Civil español”, a Vaquer Aloy, Antoni, Bosch Capdevila, Esteve i Sanchez
Gonzalez, Mª Paz (Coords.), La libertad de testar y sus límites, Ed. Marcial
Pons, Madrid, 2018, pp. 345-374.
29.Marín Consarnau, Diana i Rivas Nieto, Estela. “Golden Visa por inversión en
inmuebles, residencia y tributación ¿una cuestión resuelta?”, Revista de
Contabilidad y Tributación, CEF, núm. 428, novembre 2018, pp. 5 a 40.
30.Adan Domenech, Federic i Molina Roig, Elga. Novedades procesales en materia
arrendaticia, a Revista Jurídica de Catalunya, núm. 2, 2019, pp. 343-3568.

15

31.Rivas Nieto, Estela. Les conseqüències fiscals del micromecenatge, Fòrum
Jurídic, Revista de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona, núm. 66,
juliol 2019, p. 35 https://www.icatarragona.com/continguts/revista/2713/lesconsequencies-fiscals-del-micromecenatge/
32.Adan Domenech, Federic: La aplicación pràctica de la segunda oportunidad;
problemas y respuestas, Ed. Bosch, Barcelona, 2019.
33.Marín Consarnau, D., “Las relaciones Internacionales de trabajo en la economía
de plataforma”, a AA.VV., Collaborative Economy- Challenges & Opportunities,
Barcelona. Ed. Huygens, 2018, pp. 82-101.
34.Cerrato Guri, Elisabet. Aspectos problemáticos de la enervación del desahucio
por falta de pago, a Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje, 2019-1, pp.
1-13.
35.Lambea Llop, Núria. “El lloguer d’habitatges socials”, a Nasarre, Sergio, Simón,
Héctor i Molina, Elga (dirs.). Un nou dret d’arrendaments urbans per a afavorir
l’accés a l’habitatge. Ed. Atelier, Barcelona, 2018, pp. 311-335.
36.Adan Domenech, Federic. “Principales novedades de la Ley reguladora de los
contratos de préstamo hipotecario”, a Manual practico sobre reclamaciones de
deudas con garantía hipotecaria”, pp. 99-129, Ed. Wolters Kluwer, Madrid,
2019
37.Adan Domenech, Federic “La clàusula de vencimiento anticipado en la pràctica
judicial, a Manual practico sobre reclamaciones de deudas con garantía
hipotecaria”, pp. 171-198, Ed. Wolters Kluwer, Madrid, 2019.
38.Nasarre Aznar, Sergio. “El insuficiente marco legal de los valores hipotecarios
y similares en el nuevo mercado hipotecario post-crisis y en un contexto
europeo”, a Ganuza, Juan J. i Gómez Pomar, Fernando. Presente y futuro del
mercado hipotecario español: un análisis económico y jurídico, Ed. Thomson
Reuters-Aranzadi, Madrid, 2018, pp. 483-520.
39.Rodríguez Padilla, Maridalia. “Necesitamos políticas públicas habitacionales
efectivas, inclusivas y diversificadas”, 22.9.2019. Aleph Jurídico, revista
dominicana
Acento.com.do.
Disponible
a:
https://acento.com.do/2019/opinion/8730609-necesitamos-politicas-publicashabitacionales-efectivas-inclusivas-y-diversificadas/
40.
Simón Moreno, Héctor. “Capítol 24. La competència de
la generalitat de Catalunya en matèria d’arrendaments urbans”
a Nasarre, Sergio, Simón, Héctor i Molina, Elga (dirs.). Un nou
dret d’arrendaments urbans per a afavorir l’accés a l’habitatge.
Ed. Atelier, Barcelona, 2018, pp. 337-345.
41.
Rodríguez
Padilla,
Maridalia.
“El
fideicomiso
latinoamericano, una institución sin personalidad jurídica”.
TransJus, Working Papers núm. 4/2019, pp. 115-129.
http://hdl.handle.net/2445/137759
42.
Simón Moreno, Héctor. “Capítol 18. El Registre de
Lloguers de Catalunya” a Nasarre, Sergio, Simón, Héctor i
Molina, Elga (dirs.). Un nou dret d’arrendaments urbans per a afavorir l’accés
a l’habitatge. Ed. Atelier, Barcelona, 2018, pp. 233-241.
43.Nasarre Aznar, Sergio. “Capítol 15: La renda i la seva actualització”, a Nasarre,
Sergio, Simón, Héctor i Molina, Elga (dirs.). Un nou dret d’arrendaments urbans
per a afavorir l’accés a l’habitatge. Ed. Atelier, Barcelona, 2018, pp. 195- 214.
44.Simón Moreno, Héctor. “Capítol 13. Les causes d’extinció del contracte” a
Nasarre, Sergio, Simón, Héctor i Molina, Elga (dirs.). Un nou dret
d’arrendaments urbans per a afavorir l’accés a l’habitatge. Ed. Atelier,
Barcelona, 2018, pp. 173-180.
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45.Garcia Teruel, Rosa Maria. “La resolució del contracte per part de l’arrendador”,
a Nasarre, Sergio, Simón, Héctor i Molina, Elga (dirs.). Un nou dret
d’arrendaments urbans per a afavorir l’accés a l’habitatge. Ed. Atelier,
Barcelona, 2018, pp. 125-130.
46.Villca Pozo, Milenka. “El contrato fideicomiso: una visión histórica de sus
antecedentes y evolución normativa”, Revista de Direitos Fundamentais e
Democracia, V. 23, núm. 3, 2018, pp. 42-72.
47.Caballé Fabra, Gemma, “Las tenencias intermedias: la propiedad
temporal y la propiedad compartida” a Alonso Pérez, Mª Teresa
(dir.), Nuevas vías jurídicas de acceso a la vivienda, Ed. Aranzadi,
2018.
48.Simón Moreno, Héctor. “Capítol 7. Els drets reals de subrogació” a
Nasarre, Sergio, Simón, Héctor i Molina, Elga (dirs.). Un nou dret
d’arrendaments urbans per a afavorir l’accés a l’habitatge. Ed.
Atelier, Barcelona, 2018, pp. 115-124.
49.Caballé Fabra, Gemma, “La cessió i el sotsarrendament” a Nasarre, Sergio,
Simón, Héctor i Molina, Elga (dirs.). Un nou dret d’arrendaments urbans per a
afavorir l’accés a l’habitatge. Ed. Atelier, Barcelona, 2018, pp. 105-114.
50.Simón Moreno, Héctor i Kenna, Padraic. “Towards a new EU regulatory law on
residential mortgage lending”, Journal of Property, Planning and Environmental
Law, Vol. 11, 2018, No. 1, pp. 51-66. https://doi.org/10.1108/JPPEL-06-20180017
51.Rivas Nieto, Estela “La fiscalitat del lloguer”, a Nasarre, Sergio, Simón, Héctor
i Molina, Elga (dirs.). Un nou dret d’arrendaments urbans per a afavorir l’accés
a l’habitatge. Ed. Atelier, Barcelona, 2018, pp. 279 a 291.
52.Marín Consarnau, Diana i Rivas Nieto, Estela. “Golden visa y efectos
tributarios”, Revista Housing. Núm. 10, desembre, 2018, pp. 40 a 43,
http://housing.urv.cat/portada/recerca/newsletter/
53.Adan Domenech, Federic: Ejecución hipotecaria a Todas las preguntes y
respuestas sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ed. Wolters Kluwert, Barcelona,
2019.
54.Cerrato Guri, Elisabet i Casanova Martí, Roser. LitiGest, una spin-off de la URV
en expansión, Revista Housing núm. 11, 2019, pp. 22 a 23.
http://housing.urv.cat/wp-content/uploads/2019/07/HousingCHURV11.pdf
55.Nasarre Aznar, Sergio. “Parte I: un nuevo marco de
arrendamientos urbanos de vivienda para Cataluña” a Nasarre,
Sergio, Simón, Héctor i Molina, Elga (dirs.). Un nou dret
d’arrendaments urbans per a afavorir l’accés a l’habitatge. Ed.
Atelier, Barcelona. 2018, pp. 31-50.
56.Labella, Andrés. “El rol de los entornos comunitarios en pro del
derecho a la vida independiente”. A Avanzando en la inclusión.
Balance de logros alcanzados y agenda pendiente en el derecho
español de la discapacidad. Cizur Menor, Ed. Aranzadi, 2019,
pp. 399-413.

8.4 Conferències impartides, comunicacions a jornades,
congressos i workshops
Els investigadors de la Càtedra han impartit 358 conferències en congressos i
seminaris científics de 31 països.
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Les conferències impartides corresponents al curs 2018/2019 són les següents:
1. Nasarre Aznar, Sergio. “The collaborative housing”, 45th UIPI Conference
(International Union of property owners),
Collaborative economy in the real estate
sector: an opportunity for Europe?, 7-6-2019.
Roma (Italia). Nombre d’assistents: 150
persones.
2. Adan Domènech, Federic. La Llei 5/2019
reguladora
dels
contractes
de
crèdit
immobiliari davant dels operadors, Jornada
organitzada pel Col·legi de Notaris de
Catalunya, Barcelona, 2-7-2019. Nombre d’assistents: 150 persones.
3. Simón Moreno, Héctor. “La reforma del
crèdit immobiliari a la Llei 5/2019: estan
millor
protegits
els
consumidors
hipotecaris”, al 5è Curs d’estiu de la
Càtedra UNESCO d’habitatge de la URV,
“La
protección
dels
consumidors
hipotecaris. La nova Llei 5/2019”,
Cambrils,
07-06-2019.
Nombre
d’assistents: 60 persones.
http://housing.urv.cat/transferencia/2019-2/ve-curs-destiu-consumidorshipotecaris/
4. Nasarre Aznar, Sergio. “El Umbral: poniendo piel a la realidad del
sinhogarismo” i “El llindar: una experiencia de simulación para sensibilizar
sobre el sinhogarismo”, IV Jornades d’habitatge, Consell Insular de Menorca,
Mahón, 9-11-2018. Nombre d’assistents: 50 persones.
5. Villca Pozo, Milenka. “La imposición sobre las transacciones financieras desde
la perspectiva del Derecho Comparado. El caso de Italia y España”, Jornada
Científica Internacional La imposición sobre las transmisiones financieras y
sobre los servicios digitales en Europa. Toledo, 2-4-2019. Nombre d’assistents:
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30
persones.
http://www.fiscalidaddigital.net/sites/default/files/actividades/jornadasfinancieras-2019-tarjeton.pdf
6. Nasarre Aznar, Sergio. “Hacia un sistema de arrendamientos urbanos
funcional”, Jornada de l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de
Catalunya i Balears, Tarragona, 20-9-2018. Nombre d’assistents: 25 persones.
http://housing.urv.cat/jornada-de-formacio-sobre-arrendaments-urbans
7. Caballé Fabra, Gemma. Postgrau en Polítiques d’habitatge a l’Escola SERT del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) el dia, (mòdul 5. La innovació, la
recerca i el coneixement en habitatge) amb la sessió: “La investigación con
impacto social: la Cátedra UNESCO de vivienda de la URV”. Barcelona, 16-72019. Nombre d’assistents: 10 persones.
8. López Solé, Emma. Participació a la taula rodona "Vermut de la mediació" sobre
les noves propostes legislatives en mediació, organitzada pel Centre de
Mediació de Dret Privat de les Terres de l'Ebre, ICATOR, Tortosa, 25-01-2019.
Nombre d’assistents: 40 persones.
9.
Garcia
Teruel,
Rosa
Maria.
“Disintermediating the access to housing through
the blockchain”. Congrés internacional European
Network for Housing Research. Atenes, Grècia, 27
a 30-8-2019. Nombre d’assistents: 20 persones.
http://enhr2019.com/wpcontent/uploads/2019/08/WS.10-v1.2.pdf
10.
Adan Domènech, Federic. L’ocupació
d’habitatges: problemes pràctics, Jornada sobre
problemes pràctics dels judicis de desnonaments i
desallotjament d’okupes, organitzada per Il·lustre Col·legi d’advocats i
advocades de Tortosa, Tortosa, 06-03-2019. Nombre. d’assistents: 50.
11.Garcia Teruel, Rosa Maria. “The blockchain technology in European real estate
conveyancing”, al congrés internacional “Blockchain, Public Trust, Law and
Governance”, organitzat per la Universitat de Groningen (Països Baixos). 29 i
30-11-2019.
Nombre
d’assistents:
20
persones.
https://www.rug.nl/rechten/congressen/archief/2018/blockchain-public-lawpublic-trust/blockchain-conference-programme.pdf
12.Nasarre Aznar, Sergio. “Cómo superar la pendular e ineficiente legislación en
arrendamientos urbanos de vivienda: las soluciones en derecho comparado”,
en Nuevas perspectivas iusprivatistas para el notariado tras la Constitución
española de 1978, Colegio de Notarios de Cataluña, Barcelona. 20-6-2019.
Nombre d’assistents: 10 persones.
https://notarisdecatalunya.org/es/actualidad/agenda/nuevas-perspectivasiusprivatistas-para-el-notariado-tras-la-constitución-española
13.Garcia Teruel, Rosa Maria. “Renting and Smart contracts. Challenges and
opportunities of the blockchain technology in the rental sector”, a TENLAW
Conference. Universitat de Malta, La Valeta, 11-10-2018. Nombre d’assistents:
20 persones.
14.Simón Moreno, Héctor. “La ocupació il·legal d’habitatges i els drets fonamentals
en conflicte”, a la jornada "Els límits de l'habitatge: quan habitar esdevé
ocupar", organitzada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental. Montmeló, 143-2019. Nombre d’assistents: 120 persones.
15.Garcia Teruel, Rosa Maria. “Cuestiones controvertidas de los arrendamientos
urbanos”, en “Aspectos civiles y procesales de los arrendamientos urbanos”.
Organitzat per la Càtedra UNESCO d’habitatge i l’Associació de Tècnics
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Tributaris de Catalunya i Balears. Tarragona. 20-9-2018. Nombre d’assistents:
25.
16.Simón
Moreno,
Héctor.
“L’okupació
d’habitatges i la protecció dels drets
fonamentals”, en el Marc del Campus Extens
de la Universitat Rovira i Virgili, Cambrils.
10-1-2019.
Nombre d’assistents: 25
persones.
17.Simón
Moreno,
Héctor.
“Arrears,
foreclosures, Non-Performing Exposures and
Non-Performing Loans. An overview”, al
Workshop EU Economic Governance and the
Charter of Fundamental Rights, Brussel·les, 28-10-2018. Nombre d’assistents:
25 persones.
18.Simón Moreno, Héctor. “La Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea i la
constitucionalització del Dret privat: una nova via per protegir el dret a
l’habitatge?”, al 14è Workshop interdisciplinar "Expropiacions, assegurances i
drets humans", organitzat per la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV.
Tarragona,
16-10-2018.
Nombre
d’assistents:
25
persones.
http://housing.urv.cat/14workshopint/
19.Adan Domènech, Federic. “Constitucionalidad y problemas del proceso de
ocupación ilegal de viviendas”, al II Congreso Internacional de la Asociación de
Profesores de Derecho Procesal, “Justicia: ¿Garantías versus eficiència?”,
Valencia, 8-7-2019. Nombre d’assistents: 250 persones.
20.Rivas Nieto, Estela. Conferencia “Plataformas de financiación participativa” a la
Jornada “Comercio Transnacional-economía digital: tributos y aduanas”,
organitzada per l’àrea de Dret Financer i
Tributari de l’FCJ, el 28-5-2019 Tarragona.
Nombre
d’assistents:
65
persones.
http://elmercantil.com/wpcontent/uploads/2019/05/Programa-Jornada28-de-mayo-URV-.pdf
21.
Rodríguez Padilla, Maridalia amb la
ponència: “El fideicomiso latinoamericano, una
institución sin personalidad jurídica”, II UB
International Conference in Law el
la
Universitat de Barcelona (UB), UB, Barcelona, 24-4-2019. Nombre d’assistents:
30
persones.
https://www.ub.edu/portal/documents/620105/0/II+UB+International+PhD+
in+Law+Conference+ANG+c.pdf/6e23a690-990c-e577-0db4-66157a9d11b6
22.Marín Consarnau, Diana. “Economía de plataforma y litigación internacional en
el ámbito laboral” a la Jornada “Comercio Transnacional-economía digital:
tributos y aduanas”, organitzada per l’àrea de Dret Financer i Tributari de l’FCJ,
el
28-5-2019
Tarragona.
Nombre
d’assistents:
65
persones.
http://elmercantil.com/wp-content/uploads/2019/05/Programa-Jornada-28de-mayo-URV-.pdf
23.Lambea Llop, Núria. “La problemática de los pisos turísticos en España en un
contexto comparado”, 4a Conferència del Cicle de Conferencias sobre
alquileres, organitzada per la Cambra de la Propietat Urbana de Lleó i el Diari
La Nueva Crónica, a Lleó 25-4-2019. Nombre d’assistents: 50 persones.
24.Nasarre Aznar, Sergio. “El nuevo régimen de los arrendamientos urbanos, en
un contexto europeo. El RDL 7/2019 vs Europa”, a La Reforma del Mercado del
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Alquiler a Examen. ¿Avance o Retroceso?, Hay Derecho, Consejo General de la
Abogacía Española, Madrid, 13-6-2019. Nombre d’assistents: 50 persones.
https://hayderecho.com/2019/05/17/evento-la-reforma-del-mercado-delalquiler-a-examen-avance-o-retroceso/
25.López Solé, Emma. “L’ús de la mediació en els procediments d'assetjament
laboral” a la sessió metodològica organitzada pel Centre de Mediació de Dret
Privat, CEJFE, Barcelona, 21-05-2019. Nombre d’assistents: 40 persones.
http://housing.urv.cat/transferencia/2019-2/jornada-resolucio-conflictes-ihabitatge/
26.Nasarre Aznar, Sergio. “Collaborative housing”, a la Universidad de Girona,
Girona. 19-3-2019. Nombre d’assistents: 40 persones.
27.Caballé Fabra, Gemma. Comunicació: “Tres nuevas funciones clave de los API”.
VIII Jornades de Lletrats
organitzades
pel
Consell
General COAPI. Madrid 22 a
24-11-2018.
Nombre
d’assistents: 20 persones.
28.Rivas
Nieto,
Estela.
“La
Fiscalitat de les operacions
immobiliàries”, 15, 22 i 29-112018, Diputació de Barcelona, Barcelona. Nombre d’assistents: 150 persones
29.Nasarre Aznar, Sergio. “Luces y sombras de la vivienda colaborativa”, a la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Barcelona. 7-3-2019. Nombre
d’assistents: 15 persones.
30.Garcia Teruel, Rosa Maria. “La educación financiera: ¿una asignatura
pendiente?”, Al 5è Curs d’estiu de la Càtedra UNESCO d’habitatge de la URV,
“La protección dels consumidors hipotecaris. La nova Llei 5/2019”, Cambrils,
07-06-2019. Nombre d’assistents: 60 persones.
31.Nasarre Aznar, Sergio. “Vivienda colaborativa y blockchain”, al Colegio de
Registradores, Barcelona 28-2-2019. Nombre d’assistents: 40 persones.
32.Adan Domènech, Federic. “Radiografia de les clàusules abusives: què es pot
reclamar?,” Al 5è Curs d’estiu de la Càtedra UNESCO d’habitatge de la URV,
“La protección dels consumidors hipotecaris. La nova Llei 5/2019”, Cambrils,
07-06-2019. Nombre d’assistents: 60 persones.
33.Nasarre Aznar, Sergio. “Spain in the global financial crisis. A Constitutional
perspective”, a la Universitat de Bremen, Bremen, 21-1-2019. Nombre
d’assistents: 25 persones.
34.Simón Moreno, Héctor. “ECB/EBA and European Commission approaches to
NPLs”, al Workshop EU Economic Governance and the Charter of Fundamental
Rights, Brussel·les, 5-4-2019. Nombre d’assistents: 25 persones.
35.Nasarre Aznar, Sergio. “Los retos de la vivienda: datos, necesidades y
soluciones”, Fundació La Caixa i Associació Catalana de Sociologia, Barcelona
(Palau Macaya), 15-1-2019. Nombre d’assistents: 100 persones.
36.Simón Moreno, Héctor. “ECB/EBA and European Commission approaches to
NPLs”, al Workshop EU Economic Governance and the Charter of Fundamental
Rights, Dublín, 22-3-2019. Nombre d’assistents: 25 persones.
37.Villca Pozo, Milenka. “Operadores económicos autorizados en Aduana”, Jornada
“Comercio Transnacional-economía digital: tributos y aduanas”, organitzada
per l’àrea de Dret Financer i Tributari de l’FCJ, 28-5-2019 Tarragona. Nombre
d’assistents:
65
persones.
http://elmercantil.com/wpcontent/uploads/2019/05/Programa-Jornada-28-de-mayo-URV-.pdf
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38.Nasarre Aznar, Sergio. “El problema del acceso y la pérdida de la vivienda”,
Justicia y Paz, Tarragona, 11-1-2019. Nombre d’assistents: 25 persones.
39.Simón Moreno, Héctor. “Lack of universal accessibility of housing in Spain,
Sweden and Germany: comparative remarks”, a la ENHR Conference “Housing
for the next European social model”. Atenes, 27/30-8-2019. Nombre
d’assistents: 15 persones. http://enhr2019.com
40.
Caballé Fabra, Gemma i Nasarre Aznar,
Sergio. “El impacto de la investigación en vivienda
en la docència”, a la VI Jornada d’Innovació Docent:
Reptes jurídico-socials a la UE: de la investigació a
la docència del dia 14-6-2019. Nombre d’assistents:
50
persones.
http://www.dret-

privat.urv.cat/media/upload/domain_90/arxius/congressos/2019/VI_GID.pdf
41.Nasarre Aznar, Sergio. “Mecanismos alternativos de acceso a la propiedad: las
tenencias intermedias (la propiedad compartida y la propiedad temporal); la
redefinición de los arrendamientos urbanos; la economía colaborativa”, a La
problemática actual del aprovechamiento de las fincas urbanas: de su
arrendamiento a las viviendas colaborativas, Consejo General del Poder
Judicial. Madrid. 8-5-2019. Nombre. d’assistents: 50 persones.
42.Rivas Nieto, Estela. Conferència sobre La fiscalitat dels préstecs hipotecaris:
com es distribueixen les despeses? Al 5è Curs d’estiu de la Càtedra UNESCO
d’habitatge de la URV, “La protección dels consumidors hipotecaris. La nova
Llei 5/2019”, Cambrils, 07-06-2019. Nombre
d’assistents: 60 persones.
43.Nasarre Aznar, Sergio. “Innovaciones legales para
favorecer el acceso a la vivienda”, congreso
internacional Construyendo el derecho a la
vivienda, Junta de Extremadura y ONU-Habitat,
Càceres, 27 i 28-3-2019. Nombre d’assistents:
200 persones.
https://www.construyendoelderechoalavivienda.es/programa/
44. Garcia
Teruel,
Rosa
Maria. “Reptes pendents en la
regulació
del
lloguer
d’habitatges”, en Jornada
Inmobiliaria 2019: el alquiler
y el derecho a la vivienda.
organitzat pel Col·legi i
Associació d’Agents de la
Propietat Immobiliària de Girona. Girona, 15-3-2019. Nombre d’assistents: 80
persones.
45.Nasarre Aznar, Sergio. “Retos de la vivienda: la vivienda asequible”, a
Habitatge assequible: El paper de l’urbanisme i de l’administració local, Institut
Cerdà, Barcelona, 26-3-2019. Nombre d’assistents: 100 persones.
46.Simón Moreno, Héctor. Participació a l’annual meeting del “Abusive Lending
Practices” Project, finançat per la Open Society Foundations. Lisboa, Portugal,
22 i 23-11-2018. Nombre d’assistents: 25 persones.
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47.Simón Moreno, Héctor. “Arrears, foreclosures, Non-Performing Exposures and
Non-Performing Loans”, al Workshop EU Economic Governance and the Charter
of Fundamental Rights, Galway, 28-9-2018. Nombre d’assistents: 30 persones.
48.Rivas Nieto, Estela. “Crowdfunding internacional” al Seminari Internacional
“Comerç transnacional, ports i duanes”, organitzat per l’àrea de Dret Financer
i Tributari del Departament de Dret Privat, Processal i Financer de la URV, 269-2018.
Nombre
d’assistents:
60
persones
http://www.dretprivat.urv.cat/media/upload/domain_90/pdf/seminaricomerctransset2018_edi
tora_207_146_1.pdf
49.Rivas Nieto, Estela. Participació com a experta
convidada pel Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la
sessió de treball 6 de l’Agenda Urbana de Catalunya,
titulada “Nova gobernança”, al panel “Finançament
adequat”, UAB, Barcelona, 04-07-2019. Nombre
d’assistents:
20
persones.
http://agendaurbanacatalunya.cat/wp-content/uploads/2019/07/2019ProcesParticipatiu_AUC_fulleto_jornada_6_V5.pdf
50.Adan Domènech, Federic. Els problemes pràctics dels judicis de desnonament i
desallotjament d’okupes, Jornada processos arrendaticis, organitzada per
Il·lustre Col·legi d’advocats de Terrassa, Terrassa. 7-3-2019. Nombre
d’assistents: 90 persones.
51.Nasarre Aznar, Sergio. “La generación de vivienda asequible: haciendo tangible
el Derecho a la vivienda”, Foro Nacional de Vivienda, Cámara de Diputados,
Guadalajara (Mèxic), 6-5-2019. Nombre d’assistents: 100 persones.
52.Rodríguez Padilla, Maridalia. “Trust in Latin America, a tool to develop the
housing rental market”. TENLAW Conference,
Universitat de Malta, La Valeta. 11 i 12-102018. Nombre d’assistents: 30 persones.
53.
Nasarre Aznar, S. “A vueltas con los
arrendamientos urbanos. Una perspectiva
nacional
e
internacional”,
Ciclo
de
Conferencias sobre arrendamientos, Cámara
de la Propiedad de León, Lleó. 25-4-2019.
Nombre d’assistents: 30 persones.
54.
Labella, Andrés. “El rol de los
entornos comunitarios como alternativa a la
institucionalización”. Al II Congreso Nacional del Derecho de la Discapacidad.
Pamplona, 6 a 8-2-2019. Nombre d’assistents: 50.
55.Nasarre Aznar, Sergio. "Airbnb: the end or the future of cultural tourism?Turistified home”. Participació a la taula rodona “Research Seminars”, Fac. de
Turisme, Universitat Rovira i Virgili, Vila-Seca, 11-1-2019. Nombre
d’assistents: 25 persones.
56.Nasarre Aznar, Sergio. “El problema del acceso a la vivienda en Europa”, a VIII
Jornadas de Letrados del Consejo General de Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria de España, Madrid, 23-11-2018. Nombre d’assistents: 25
persones.
57.Nasarre Aznar, Sergio. “La crisis del acceso tradicional a la vivienda. Los nuevos
retos de la vivienda colaborativa”. Conferència Inaugural del 44é Curs
d’urbanisme de l’IVAP, Govern Basc, 18-9-2018. Nombre d’assistents: 70
persones.

23

58.Caballé Fabra, Gemma. “El nou dels intermediaris de crèdit a la Llei 5/2019”,
al 5è Curs d’estiu de la Càtedra UNESCO d’habitatge de la URV, “La protección
dels consumidors hipotecaris. La nova Llei 5/2019”, Cambrils, 07-06-2019.
Nombre d’assistents: 60 persones.
59.Nasarre Aznar, Sergio. “Housing across Europe: what are the rules of the
game?”, Congrés Internacional EIJC & Dataharvest, Malinas (Bèlgica),18-52019. Nombre d’assistents: 15 persones.
60.Adan Domènech, Federic. Anàlisi de la STJUE sobre venciment anticipat;
Jornada Anàlisi de la Llei de crèdit immobiliari i de la STJUE, organitzada per
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona, Tarragona. 9-4-2019. Nombre
d’assistents: 8 persones.
61.Nasarre Aznar, Sergio. “La propiedad compartida y la propiedad temporal en
un contexto de problemática del acceso a la vivienda”, Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona, Màster en Dret inmobiliari 2018-2019, Barcelona. 23-1-2019.
Nombre d’assistents: 50 persones.
62.Villca Pozo, Milenka. “La tributación de la vivienda colaborativa o cohousing”.
Jornada “Comercio Transnacional-economía digital: tributos y aduanas”,
organitzada per l’àrea de Dret Financer i Tributari de l’FCJ, 28-5-2019
Tarragona. Nombre d’assistents: 65 persones. http://elmercantil.com/wpcontent/uploads/2019/05/Programa-Jornada-28-de-mayo-URV-.pdf
63.López Solé, Emma. World cafè amb el títol “Cap a l'obligatorietat dels
mecanismes de resolució de conflictes previs al procés judicial” a la Jornada
de resolució de conflictes i habitatge, organitzada per la Càtedra UNESCO
d'habitatge URV, Tarragona, 10-05-2019. Nombre d’assistents: 45 persones.
64.Nasarre Aznar, Sergio. “Housing tenures and housing affordability”, al 3rd
Affordable Housing Forum. Towards news cultures of affordable housing?,
Luxembourg Institute of Socio-Economic Research, Luxemburgo. 12-11-2018.
Nombre d’assistents: 50 persones. https://www.liser.lu/?type=news&id=1552
65.Adan Domènech, Federic. “La incoación del vencimiento anticipado en los
préstamos hipotecarios ante los Tribunales”, Jornada sobre derecho del
consumo, organitzada per Il·lustre col·legi de procuradors de Pamplona,
Pamplona, 4-3-2019. Nombre d’assistents: 70 persones.
66.Nasarre Aznar, S. “Beyond homeownership: successful residential contracts
and intermediate tenures in a comparative perspective”, Universitat de Pisa,
Itàlia, 14-12-2018. Nombre d’assistents: 40 persones.

8.5 Transferència de coneixements
1. El Umbral: Documental L’habitatge en risc: sensellarisme i desnonaments
És una eina de conscienciació que permetrà traslladar gran part de la trajectòria
investigadora de la Càtedra a tot el públic més enllà de l’àmbit universitari i
professional, mostrant la realitat que
algunes persones els ha tocat viure
arran de la crisi. En concret, es volen
fer visibles les troballes i conclusions
del Projecte per a la Comissió
Europea
“EU
Pilot
project: Promoting protection of the
right to housing – Homelessness
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prevention in the context of evictions”, del que el Dr. Nasarre n’ha estat cocoordinador. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0c16776d1e4e-11e6-ba9a-01aa75ed71a1/language-en

2. El llindar, una experiència per a la sensibilització sobre el sensellarisme.

“El Llindar” és una activitat basada en els jocs de rol de taula dirigida a un grup
d’entre 10 i 25 alumnes amb edats a partir dels 15 anys, produïda per la Càtedra
UNESCO d’Habitatge de la URV i que pren com a fonament científic l’informe
“Promoting protection of the right to housing – Homelessness prevention in the
context of evictions”, l’investigador principal del qual és el Dr. Padraic Kenna
(NUI) i que investigadors de la Càtedra van co-coordinar.
A més a més, la iniciativa del Llindar ha estat reconeguda pel Consell Social de la
URV en els premis d’impacte social de la recerca, en la modalitat ex-ante en
Ciències Socials. Aquest premi ha sigut presentat per Sergio Nasarre, Estela Rivas
i Juan Luis Gonzalo i han col·laborat: Marc Solé, Ariadna González, Héctor Herrero,
Isidre Monreal, Neus Sabaté, Javier Coca i Jordi de Andrés.
Per a més informació:
http://llindar.cat
http://diaridigital.urv.cat/el-consell-social-premia-limpacte-social-de-cinc-projectesde-recerca-de-la-urv/

http://diaridigital.urv.cat/alumnes-de-secundaria-es-posen-en-la-pell-depersones-en-risc-de-quedar-se-sense-llar-a-traves-dun-joc/
http://www.canalreustv.cat/noticies/llindar-joc-que-preten-sensibilitzar-elsjoves-sensellarisme
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3. Col·laboració amb l’Ajuntament de Tarragona en la implementació d’un pla vers
el fenomen del sensellarisme a la ciutat de Tarragona (membres de la
Comissió de diagnosi i coneixement i de la Comissió d’allotjaments i recursos de
la Xarxa d’atenció integral a les persones sense llar a Tarragona, Institut Municipal
de Serveis Socials, Ajuntament de Tarragona). A més a més, la Càtedra participa
en l’elaboració del Catàleg de serveis per a persones sense llar, el qual permet
identificar tots els agents i els recursos disponibles per a les persones sense llar a
la ciutat de Tarragona. Aquest Catàleg ha estat impulsat i realitzat per la Xarxa
d’Atenció Integral de Persones Sense Llar de Tarragona; i diverses investigadores
han participat al Recompte sense sostre que localitza 70 persones dormint al carrer
durant la nit del 14 al 15 de maig de 2019.
4. La Càtedra té una revista pròpia: la revista “Housing”
és una publicació multimèdia que inclou els resultats dels
projectes d’investigació i les activitats dutes a terme per
la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i
Virgili. Compta també amb publicacions d’experts en
habitatge.
http://housing.urv.cat/portada/recerca/newsletter/.
5. Col·laboració amb la Generalitat per a la redacció del
pla estratègic contra el sensellarisme, iniciat al 2018.
6. 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.
7. La Càtedra fica en lliure accés diverses publicacions científiques relacionades
amb cohousing, blockchain, rehabilitació per renda, tinències
de l’habitatge, dret a l’habitatge i informes europeus, que es
poden
trobar
i
descarregar-se
a http://housing.urv.cat/portada/recerca/working-papers/
9. S’ha publicat el “Big Blue Book” de Nacions Unides, on es
recullen 70 universitats a nivell mundial que contribueixen
amb la seva recerca en urbanisme i habitatge per a
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aconseguir el repte global número 11 (ciutats sostenibles). Aquest any, entre elles
es
troba
la
nostra
Càtedra
UNESCO
d’Habitatge.
L’enllaç
és
https://unhabitat.org/books/big-blue-book/
10. La Càtedra ha obert un espai de Blog a la seva web per a que els diversos
investigadors i investigadores puguin fer accessible de forma on-line la seva
recerca. El Blog està disponible a: http://housing.urv.cat/blog-post/

8.6 Organització de congressos
1. Organització
del
14è
Workshop
Interdisciplinar:
expropiacions,
assegurances i drets humans. Data:
16 d’octubre de 2018. Nombre
assistents: 25 persones.
http://housing.urv.cat/14workshopint/
2. Organització del 15è Workshop Interdisciplinar: recobrament de la
possessió de l’habitatge, conciliació i mediació. Data: 12 de febrer de 2019.
Nombre
assistents:
22
persones.
http://housing.urv.cat/15oworkshop-interdisciplinar/

3. Seminari d’investigadors predoctorals de la Càtedra UNESCO d’habitatge.
Data: 27 de febrer de 2019. Nombre assistents: 10 persones
4. Organització de la Taula Rodona, “Les polítiques municipals d’habitatge a la
Tarragona de 2019 a 2023”, 07-3-2019. Nombre assistents: 80 persones
5. Organització del 16è Workshop Interdisciplinar. Nous temps: reformulant
els rols de les professions immobiliàries. Data: 9 d’abril de 2019. Nombre
assistents: 30 persones. http://housing.urv.cat/transferencia/2019-2/16eworkshop-interdisciplinar/

6. Jornada de resolució de conflictes i habitatge. Data: 10 de maig de 2019.
Nombre
assistents:
25
persones.
http://housing.urv.cat/transferencia/2019-2/jornada-resolucio-conflictes-ihabitatge/
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7. Organització del Vè Curs d’estiu.
La protecció dels consumidors
hipotecaris. La nova Llei 5/2019.
Cambrils. Data: 7 de juny de
2019. Nombre d’assistents: 60
persones
http://housing.urv.cat/transferencia/2019-2/ve-curs-destiu-consumidorshipotecaris/
8. Organització d’un seminari amb ocasió de la visita de Sonia Olea, de l’equip
d’Incidències de Càritas
Espanyola (advocada en el
Grup de Suport Jurídic i
experta en Drets Humans,
Habitatge i Criminalització
de la pobresa). 04-062019. Nombre assistents:
14 persones.
9. El dilluns 1 de juliol de 2019 la Càtedra d’habitatge va acollir la cinquena
sessió participativa, titulada “Dimensió ciutadana” de l’Agenda Urbana de
Catalunya, impulsada per la Generalitat de Catalunya. Nombre assistents:
300 persones.
Així mateix, la Càtedra UNESCO d’Habitatge col·labora de forma periòdica amb
Diari de Tarragona i Canal Reus. Mitjançant aquestes publicacions, la investigació
de la Càtedra arriba a la societat del nostre territori. Les publicacions i aparicions
a TV que han derivat d’aquesta col·laboració són les següents:
Publicacions divulgatives (col·laboració mensual Diari de Tarragona)
DATA DE
PUBLICACIÓ
21/10/2018
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AUTOR/A

TÍTOL
Las Golden Visa y los impuestos

18/11/2018

Diana Marin i Estela
Rivas
Héctor Simón

02/12/2018

Maridalia Rodríguez

Gentrificación en grandes ciudades

El nuevo desahucio exprés

9/12/2018

Elga Molina

Arrendamientos urbanos de vivienda

13/1/2019

Emma López

¿Mediación obligatoria?

10/2/2019

Federico Adan

OPAS jurídicas e inseguridad

10/3/2019

Andrés Labella

Ciudades y Comunidades Sostenibles

14/4/2019

Milenka Villca

La tributación del cohousing

31/03/2019
12/5/2019

Maria Font
Gemma Caballé

9/6/2019

Carmen Gómez

¿Hay vivienda vacacional sostenible?
Intermediarios
de
crédito
e
inmobiliarios
Patrimonio cultural

Francesc Garriga

Ciudades vivas

14/7/2019

Aparicions a Canal Reus (http://www.canalreustv.cat/catedra-unescodhabitatge-universitat-rovira-i-virgili).
DATA
D’APARICIÓ

AUTOR/A

08/10/2018

Sergio Nasarre

15/10/2018

Andrés Labella

10/12/2018

Sergio Nasarre

14/1/2018

Elga Molina

18/2/2019

Héctor Simón

15/4/2019

Rosa M. Garcia Teruel

06/5/2019

Emma López

10/6/2019

Núria Lambea

TÍTOL DE L’ENTREVISTA
Protecció davant la pèrdua d'habitatge
https://www.youtube.com/watch?v=cvYd39ygJxE
El dret de l'habitatge davant de situacions de
discapacitat
https://www.youtube.com/watch?v=f_OKmmNEVOk
5 anys de la posada en marxa de la Càtedra UNESCO
d'Habitatge
https://www.youtube.com/watch?v=nkOoI73LnNw
La reforma dels lloguers d’habitatge
https://www.youtube.com/watch?v=8hEluUL6CDE
Ocupació il·legal d'immobles
https://www.youtube.com/watch?v=YdPfEiq72Y0
Criptomonedes i habitatge
https://www.youtube.com/watch?v=-7Ghr96cx_w
Mediació en el món de l’habitatge
https://www.youtube.com/watch?v=friuttnzJ6c
La situació actual de l'habitatge social
https://www.youtube.com/watch?v=EZd6_qZtWj0

9.7 Impacte en els mitjans de comunicació

Els membres de la Càtedra participen activament en diversos mitjans de
comunicació (http://housing.urv.cat/mitjans/), amb la finalitat de transferir els
coneixements obtinguts de la seva recerca. Això té un impacte mediàtic calculat
en el nombre de telespectadors, oients i lectors que reben informació en matèria
d’habitatge per part dels investigadors.
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Fent una especial èmfasi a la col·laboració amb el TV de Reus: accessible a
http://www.canalreustv.cat/catedra-unesco-dhabitatge-universitat-rovira-i-virgili
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Resumint, la nostra activitat de recerca ha arribat a 9,4 milions d’oients, 6
milions telespectadors i 83,7 milions de lectors.

8.8 Impacte social de la recerca
La Càtedra d’habitatge té la finalitat última de que la seva recerca tingui un
impacte en la societat en forma de millorar la vida de les persones. La següent
figura resumeix les principals evidències de l’impacte social dels seus projectes.
Impacte social de la recerca de la Càtedra UNESCO d’habitatge. Període 20132018

Algunes de evidències d’impacte social més rellevants són la participació directa
dels investigadors de la Càtedra en procediments legislatius. En aquest curs
2018/2019 podem destacar-ne les següents:
• Kurt Xerri, doctorat a la Càtedra UNESCO d’Habitatge URV, va participar
recentment en la redacció i publicació del Llibre Blanc sobre la regulació del
sector privat de lloguers a Malta. Més informació: http://housing.urv.cat/drxerri-contribueix-a-elaborar-la-reforma-dels-arrendaments-urbans-amalta/
• El Prof. Dr. Nasarre va ser un dels 15 experts consultats per al programa
d’habitatge del Govern espanyol en la proposta de les 370 mesures del
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PSOE. En concret, el Prof. Dr. Sergio Nasarre, en representació de la Càtedra
UNESCO d’Habitatge de la URV, va destacar els següents aspectes: la
necessitat de disposar de nous mecanismes que superin la dicotomia entre
compra i lloguer per no tornar a generar una bombolla immobiliària; millorar
la reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans per crear un model modern de
renda diferenciada que reflecteixi la realitat de lloguers temporals per a
joves i professionals amb mobilitat i un lloguer de llarga durada per a
famílies; i la necessitat de formació reglada per a les professions
immobiliàries. Més informació: http://housing.urv.cat/govern-espanyol/

9. BEQUES
1. Gemma Caballé Fabra, beneficiària dels ajuts de contractació de personal
investigador novell AGAUR (Generalitat de Catalunya), Beca predoctoral.
2. La Dra. Elisabet Cerrato ha rebut l’ajut per a la realització d’una estada
d’investigació a la Faculty of Law de la University of Oxford, concedit per
la “Fundación Privada Manuel Serra Domínguez”.

10. TESIS DOCTORALS
Finalitzades (des de 2017):
1. Kurt Xerri ha finalitzat la seva tesi doctoral titulada “Renting as a True
Housing Alternative in Malta: Lessons from the Past and Suggestions for the
Future in a Comparative Context”. L’ha defensada amb la màxima
qualificació el 26 de març de 2017.
2. Elga Molina Roig ha finalitzat la seva tesis doctoral sobre “Una nueva
regulación para los arrendamientos de vivienda en un contexto europeo”.
L’ha defensada amb la màxima qualificació el 13/11/2017.
3. Rosa Maria Garcia Teruel ha finalitzat la seva tesi doctoral sobre “La
sustitución de la renta por la rehabilitacion o reforma de a vivienda en los
arrendamientos urbanos”. L’ha defensada amb la màxima qualificació el
29/01/2018.
4. Maridalia Rodríguez ha finalitzat la seva tesi doctoral sobre la inversió
immobiliària estrangera com a dinamisme econòmic. L’ha defensada amb la
màxima qualificació el 19/06/2019.
En procés:
5. Núria Lambea Llop està realitzant la tesi doctoral sobre models de gestió de
l’habitatge social.
6. Gemma Caballé Fabra està realitzant la tesi doctoral sobre els nous reptes
en
la
professió
de
la
intermediació immobiliària en
habitatges.
7.Andrés Labella està realitzant
la tesi doctoral el rol del dret a
l'habitatge davant el fenomen de
la discapacitat.
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8. Emma López està realitzant la tesi doctoral sobre l’ús de mecanismes
extrajudicials de resolució de conflictes en les disputes derivades de la
relació d'habitatge
9. Alessandro Dinissi està realitzant la tesi doctoral sobre la possessió.
10.Eva Vicente Moracho està realitzant la tesis sobre el crowdfunding.
10. Lluc Font està realitzant la tesi doctoral sobre big data i habitatge.
11. Silvana Canales està realitzant la tesi doctoral sobre els consumidors en les
plataformes d’habitatge col·laboratiu.
12. Maria Paula Rodríguez està realitzant la tesi doctoral sobre el co-housing i
el dret a l’habitatge.
13. Francesc Garriga està realitzant la tesi doctoral sobre el dret a la ciutat.
14. Pablo Ruiz està realitzant la tesi doctoral sobre els aspectes legals dels
robots i la ciutat.

11. PROFESSORS VISITANTS
Durant el curs acadèmic 2018/2019 hem rebut la visita del Sr. Alessandro Dinissi,
investigador predoctoral de la Universitat de Pisa i del Prof. Marc Roark, professor
de la Southern University d’Estats Units.

12. PREMIS
1. Dr. Sergio Nasarre Aznar Premi ICREA
Acadèmia 2016-2020 a l’excel·lència de la
investigació. https://www.icrea.cat/es/
2. El Dr. Sergio Nasarre, la Dra. Estela Rivas
i el Dr. Jan Gonzalo reben el Premi
d’Impacte Social del Consell Social de la
Universitat Rovira i Virgili (juny 2019), en la
modalitat ex ante, pel desenvolupament de
l’activitat de sensibilització en matèria de desnonaments i sensellarisme “El
Llindar”. Més informació: http://diaridigital.urv.cat/el-consell-social-premia-cincprojectes-de-recerca-pel-seu-impacte-sobre-la-societat/
3. El Consell de Govern de la URV ha reconegut en l’acord de 14 de març de 2019
el Premi Extraordinari de Doctorat a la Dra. Rosa Maria Garcia Teruel per la seva
tesi doctoral “La sustitución de la renta por la rehabilitación o reforma de la
vivienda en los arrendamientos urbanos”, que també va obtenir la qualificació
d’excel·lent cum laude.

13. ESTADES DE RECERCA
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1. La Dra. Elisabet Cerrato ha realitzat una estada de recerca a la University of
Oxford, de dos mesos de durada (20 de maig a 24 de juliol de 2019) per estudiar
“el deure de disclosure de qui no és part processal”.
2. La Dra. Diana Marín ha realitzat una estada de recerca a la University of Oxford,
d’un mes de durada (juliol 2019) per estudiar les polítiques de discriminació
inversa en el reagrupament familiar al Regne Unit.

14. ALTRES MENCIONS
1. El
Dr.
Sergio
Nasarre ha estat
nomenat
assessor
de
la
Comissió
Internacional
del
Ministeri de Medi
Ambient alemany i
de
l’Observatori
d’Habitatge
de
Barcelona.
2. La Càtedra UNESCO d’habitatge de la
URV participa en la redacció de
l’Agenda Urbana de Catalunya. En
concret, el Dr. Sergio Nasarre i la Dra.
Estela Rivas han estat convidats com a
experts en les sessions participatives
del 1 de juliol i del 4 de juliol de 2019
respectivament, convocades pel Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya.
3. La Sra. Emma López és membre del jurat
del premis ADR del Departament de Justícia de
la
Generalitat.

http://justicia.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/valoracio-premis-adr
4. El
Sr.
Andrés
Labella
ha
aparegut
a
Esplugues
TV:
http://etv.alacarta.cat/linia-de-serveis/capitol/22-febrer-2019-andreslabella
5. El Sr. Andrés Labella ha participat en la primera fase del projecte
d’adaptació legislativa del CODISCAT. http://housing.urv.cat/es/lageneralitat-de-catalunya-per-mitja-del-consell-de-la-discapacitat-decatalunya-codiscat-engega-el-proces-dadaptacio-legislativa-a-laconvencio-sobre-els-drets-de-les-persones-amb-discapa/
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6. El Sr. Andrés Labella ha participat en el projecte d’habitatges de l’Arc de
Sant Martí a Martorell. https://noticies.martorell.cat/mes-de-600-personesvisiten-el-nou-complex-dhabitatges-de-larc-de-sant-marti/
7. Dr. Federic Adan ha estat nomenament com a membre de la comissió del
Centre d’estudis jurídics del departament de justícia de la Generalitat de
Catalunya, com a expert en matèria hipotecaria
8. Estela Rivas Nieto, participació en el Programa d’Aprenentatge Servei, APS,
de la URV curs 2018-2019.
9. El Dr. Sergio Nasarre ha format part del
tribunal de la tesi de Jason Dinse el 21-12019 a la Universitat de Bremen, Alemanya.
Títol: “Tenure preference in housing policy in
Europe and poor quality living conditions: A comparative investigation of
the relationship between housing policy
preference for owner-occupation and the
occurrence
of
housing
deprivation”.
Qualificació: cum laude.
10.
El Dr. Sergio Nasarre va ser membre
del steering committee proposat per
Housing solutions Platform per seleccionar
els "50 Out-of-the-box Housing solutions for
the Locket out. Compendium of the most
innovative and Daring European examples",
organitzat per FEANTSA, Abbé Pierre i Housing Europe. Reunió final a
Brussel·les 2019.06.17. (https://www.housing-solutions-platform.org).
11.El Dr. Sergio Nasarre va ser nomenat membre del Consell Assessor de la
Fundación Mutua de Propietarios.
12.La Dra. Àngels Galiana va formar part de l’equip de treball del projecte
"Horts socials a la URV: l'educació ambiental per a la innovació social", que
va rebre el Premi del Consell Social URV a la qualitat docent 2018, modalitat
col·lectiva. Aquest mateix projecte ha rebut la distinció Jaume Vicens Vives
a la qualitat docent universitària 2018.
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