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Graus, postgraus i màsters

Recerca

Formació

Grups de recerca

31
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d'homes
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programes formatius

8 màsters
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10 màsters, postgraus
i especialitzacions

8 seminaris
i cursos

42

professors

11

persones
de gestió

Direcció dels Estudis
Raquel Xalabarder Plantada (directora d'estudis), Albert Batlle Rubio (sotsdirector
de recerca i DP del màster universitari d'Anàlisi Política), Ignasi Beltran de Heredia
Ruiz (sotsdirector de docència i DP del grau de Dret), Xavier Seuba Hernández (sotsdirector de programes emergents), Dolors Roldán López (tècnica de direcció d'estudis).

Professorat
Mikel Barreda Díez (DP del grau de Relacions Internacionals), Joan Balcells Padullés
(DP del màster universitari d'Administració i Govern Electrònic), Ana M.ª Delgado
García (DP del màster universitari de Fiscalitat), Mirela Fiori (DP del màster universitari de Ciutat i Urbanisme), Maria Julià Barceló (DP de Gestió i Administració Pública
UOC-UB), Antonia Linde Garcia (DP del grau de Criminologia), Lluc López Vidal (DP
del màster d'Acció Humanitària), Miquel Peguera Poch (DP del màster d'Assessoria
Jurídica d'Empresa), Daniel Rajmil Bonet (DP del màster de Conflictologia), Víctor M.
Sánchez (DP del màster universitari de Drets Humans, Democràcia i Globalització i DP
del màster International Affairs and Diplomacy UOC-UNITAR), Josep M. Tamarit
Sumalla (DP del màster universitari de Ciberdelinqüència), Blanca Torrubia Chalmeta (DP del màster universitari d'Advocacia, i DP del màster de Gestió i Solució de
Conflictes), Mònica Vilasau Solana (DP del postgrau de Protecció de Dades), Benja
Anglès Juanpere, Marc Balcells Magrans, Rosa Borge Bravo, Rhita Bousta, Ana
Sofía Cardenal Izquierdo, Agustí Cerrillo Martínez, Tatiana Cucurull Poblet,
Miguel Angel Elizalde, Pere Fabra Abat, Antonio Fernández García, Ramon Galindo Caldés, Jordi García Albero, M. Àngels Gili Saldaña, Patricia Hernández Hidalgo,
Clara Marsan Raventós, David Martínez Zorrilla, Jordi Mas Elias, Albert Padró-Solanet Grau, Xavier Pastor Pérez, M.ªJosé Pifarré de Moner, Irene Rovira Ferrer,
Maria Consuelo Ruíz de la Fuente, Ivan Serrano Balaguer, Manuel José Vial Dumas,
Aura Esther Vilalta Nicuesa.

Formació oficial

4

graus

8

màsters
universitaris

Criminologia, Dret, Gestió i Administració Pública (interuniversitari: UOC,
UB), Relacions Internacionals, 1 doble titulació de Dret i d'Administració i
Direcció d'Empreses.
Fiscalitat, Administració i Govern Electrònic, Anàlisi Política, Drets Humans,
Democràcia i Globalització, Advocacia, Ciberdelinqüencia, Ciutat i Urbanisme,
Criminologia i Execució Penal (interuniversitari: UPF, UdG, UAB, UOC)

Nou!
del 2019

GADE
eGovernança:
administració
i democràcia
electrònica

Estudiants

9.594

800 7.431 75,3%

estudiants
de postgrau

titulats

de satisfacció global
(curs 2018-2019)

Titulacions
Titulacions oficials
7.425

Titulacions pròpies

8.245
6.939

7.504
425

458
178

2017
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1r TRIMESTRE

+11%

2017
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2n TRIMESTRE

+8,1%

2017

2018

2017

1r TRIMESTRE

2018

+42,1%

Origen geogràfic dels estudiants

96% 4%
87

Personal de gestió

Internacional

països
representats

> 10.000
501-2.000
151-500
51-150
11-50

SJP
Sistema de
justícia penal

Top 5 de països internacionals:
1. Colòmbia
2. Equador
3. Regne Unit
4. Alemanya
5. Estats Units d'Amèrica

• I+D: Marco legal y fiscal de la creación de empresas (IP: Ana M.ª Delgado)
• I+D: Legal challenges of the use of big data to improve innovation
through artificial intelligence (IP: Agustí Cerrillo)
• I+D: Law and Artificial Intelligence (LAI) (IP: Miquel Peguera i Raquel
Xalabarder)
• I+D: Abusos sexuales en instituciones religiosas (IP: Josep Maria Tamarit)
• Comissió Europea (Justice Action Grants): Towards fair and effective
compensation scheme to victims of sexual violence
(IP: Josep Maria Tamarit)
• Dept. de Justícia de la Generalitat: Com respon el sistema de justícia
penal a les necessitats de les víctimes de violència de gènere? Percepció
dels professionals i de les víctimes (IP: Josep Maria Tamarit)
• AGAUR: La deliberació ciutadana online (IP: Rosa Borge)
• Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC): La innovació de
serveis públics a través de la personalització i prestació proactiva
mitjançant l'ús de dades massives i la inteŀigència artificial
(IP: Agustí Cerrillo)
• Àrea Metropolitana de Barcelona: La transparència dels algorismes als
municipis catalans (IP: Agustí Cerrillo)

253

2n TRIMESTRE

+7,8%

Nacional

TAXLABOR
Fiscalitat,
relacions laborals
i empresa

Projectes de recerca competitius

Màster universitari de Ciberdelinqüència

estudiants en total

grups de recerca

Contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Formació pròpia

DP = director/a de programa

Mànagers de programa: Marta Molins Daviu, Eila Murillo Fuentes, Cristina Rovira
Cortina.
Tècnics de gestió de programa: Laura Dominguez Arquimbau, Mariano Javier
Esteves Domergue, Bakary Fadera Román, Gemma Gallifa Ballarín, Anna Ibañez
Cantí, Vanesa Lopez Rojas, Alfred Salat Rosas.
Editor de continguts: Salvador Grifell Hernández.

4

DDI
Dret d'internet

Professorat coŀaborador

531
94

Els Estudis de Dret i Ciència Política fan una intensa activitat de
recerca, treballant per ser referents internacionals en l'impacte
de la tecnologia digital i internet en el dret, la política i la
criminologia des dels diferents àmbits d'expertesa.

Contribucions destacades en congressos

Al començament d'aquest any, he acceptat l'encàrrec de la direcció dels Estudis de
Dret i Ciència Política. Ho faig amb iŀusió i respecte, i amb la tranquiŀitat de saber
que és un gran equip. Iniciem així una nova etapa que construirem sobre
el sòlid treball fet al llarg dels darrers 23 anys, d'ençà que, el 1996, un petit grup de
professors, amb una dotzena de coŀaboradors docents (tutors i consultors) i 100
estudiants, van engegar la llicenciatura de Dret. Els Estudis han anat creixent, tant
en nombre d'estudiants i professorat com també en programes docents i activitat
acadèmica. Continuem treballant, però, amb la mateixa iŀusió que quan vam
començar i amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament professional dels
nostres estudiants amb una oferta docent de qualitat, i contribuir també amb la
nostra recerca al creixement cultural i científic de la comunitat.
En el marc del Pla estratègic de la UOC, les prioritats que ens hem marcat són
avançar en el posicionament internacional dels Estudis, millorar la qualitat de la
docència i recerca que fem i, per descomptat, millorar l'eficiència i el rendiment de

CIÈNCIES POLÍTIQUES / RELACIONS INTERNACIONALS
• M. Barreda: «Ideological overlapping in Latin American Party Systems»,
Latin American Studies Association - LASA (Boston).
• A. S. Cardenal: «Improving measures of online media exposure:
Evidence from web-tracking data”, International Communication
Association - ICA (Washington DC).

Actualment, treballem en tres projectes de recerca I+D en temes del big data, la
inteŀigència artificial i l'abús sexual. Ens apassiona la feina que fem i ens plau fer-ne
visibles els resultats en aquesta petita memòria.

Disseminació del coneixement

Impacte en mitjans

La revista IDP

Mitjans tradicionals

La Revista d'Internet, Dret i Política vol ser una plataforma de reflexió i discussió
sobre el contingut i l'abast dels canvis que les tecnologies de la informació
i la comunicació —i, en particular, el fenomen d'internet—comporten en els
camps del dret, la política i l'Administració pública.

2005

217

Any de creació
revista IDP

Articles totals
publicats

Reconeixements

Seminaris i debats

16

Aliances i col.laboracions

2

Números
anuals

Nombre total

14,5

jornades de
seminaris i debats
• X Jornada sobre Docència del Dret i
Tecnologies de la Informació i la
Comunicació
• II Coŀoqui. Nous perfils professionals per a
una nova administració
• Jornada MU de Derechos Humanos,
Democracia y Globalización
• Seminari sobre mediació. Dignitat i
benestar en la mediació
• 1-Day Compliance Campus Barcelona
• Jornada Inteŀigència Artificial i Dret.
El panorama de reptes ètics i jurídics
• VI Jornada de Dret del Treball i de la
Seguretat Social. Temps de treball i
descans
• Congrés IDP. Managing risk in the digital
society. Barcelona, 2017.

Informacions

Impactes en l'audiència

177 (2017)

34.193.970 (2017)

328

Mitjana d'articles
per any

• Carhus Plus + la qualifica amb una A. (2018)
• Obté el segell de qualitat de la FECYT i ingresa a
SCOPUS. (2019)

• La participació ciutadana a través de les
noves plataformes digitals
#eParticipacioUOC
• Dia Europeu de la Mediació 2019.
Mediació administrativa a Catalunya:
perspectives i prospectives
• Seminari Una teoría general de los
derechos fundamentales en el contrato
de trabajo
• V Jornada de Cultura Jurídica
• IX Jornada de Criminologia. Inteŀigència
artificial i ciberdelinqüència
• V Jornada d'Orientació Professional en
Fiscalitat. Habilitats professionals de
l'advocat i de l'assessor fiscal
• Migracions Internacionals. Falàcies i
realitats
• XIII Seminari Teoria i Mètode

DRET
• M. Peguera: «4th meeting of the expert group on intermediary
liability», Centre for Intellectual Property and Information Law - CIPIL
(Universitat de Cambridge).
• X. Seuba: «Public health, interim and final injunctions», Global Health
Forum, Max Planck Institute (Munich).
• E. Vilalta: «Smart Legal Contracts: unveiling the legal challenges»,
European Law Institute – ELI (Viena).
CRIMINOLOGIA
• M. Balcells: «Contemporary Italian archaeological looting: a criminological analysis of tomb robbers», American Society of Criminology (San
Francisco).

la nostra feina. Per mitjà de UOC X i UOC Corporate, estem ampliant l'oferta formativa, orientant-nos cap a una audiència cada cop més global i diversa, i cap a sectors
professionals i coŀectius que, si bé normalment no consumeixen formació jurídica,
cada cop més necessiten tenir coneixements legals especialitzats i actualitzats.
També volem enfortir la nostra recerca, avançant cap a una major integració dels
equips acadèmics i de les diferents disciplines del dret, la criminologia, la ciència
política i de l'Administració pública, i les relacions internacionals. Treballem per
identificar i construir projectes innovadors i originals que ens permetin obtenir
finançament en convocatòries competitives i poder fer més transferència de
coneixement a la societat i als agents socials.

68.813.083

(2018)

El més vist

Experts destacats:

«La UOC lidera un estudi estatal sobre
abusos sexuals a l'Església catòlica.»
Expert dels Estudis:
JOSEP MARIA TAMARIT SUMALLA

JOSEP M. TAMARIT. PROFESSOR
6è. lloc en el rànquing d'experts UOC

«Les apostes en línia sí que són un joc
de nen»
Experts dels Estudis:
IRENE MONTIEL JUAN
JOSÉ RAMON UBIETO PARDO

(2018)

48.128.611
impactes en l'audiència

BENJA ANGLÈS. PROFESSOR
21è. lloc en el rànquing d'experts UOC

22.651.836

impactes en l'audiència

Espais de comunicació
Web

Twitter
edcp.uoc.edu

@UOCedcp

3.144

seguidors (2019)

Blog dels Estudis de Dret i Ciència Política
edcp.blogs.uoc.edu

67
34.782
19.963
entrades
(2019)

pàgines
visitades
(2019)
usuaris
(2019)

Articles més vistos
• «Ley de Jurisdicción Voluntaria y nuevo
procedimiento de conciliación»
• «Derogación de la Ley 30/1992, de Procedimiento
Administrativo»
• «Pensiones de los trabajadores a tiempo parcial»
• «Blockchain vs protección de datos»
• «Nuevo impuesto lujo catalán con carácter
retroactivo»

Blog UOC Ciutat i Urbanisme
ciudad.blogs.uoc.edu

14
25.992
14.362
entrades
(2019)

Xarxes internacionals

pàgines
visitades
(2019)
usuaris
(2019)

Articles més vistos
• «La banalización del crimen en Barcelona y la
tolerancia cero»
• «Barcelona y la inseguridad: escondiendo el polvo
bajo la manta»
• «Seguridad urbana desde la perspectiva de género»
• «El derecho a la vivienda en la ciudad metropolitana»
• «El espacio público desde una perspectiva feminista»
• «El derecho a la movilidad y las ciudades»
• «El derecho a la ciudad como reclamo de la vida
urbana»

