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Aquest any no ha estat un any gens fàcil. Tots hem vist trasbalsada la nostra 
quotidianitat i ens hem trobat vivint una nova realitat que difícilment hauríem 
imaginat. Els nostres estudis i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), tot i ser 
una universitat virtual, també ens hem vist afectats per les mesures de confina-
ment que ens han obligat a trobar noves maneres de treballar. Com no podia ser 
d’altra manera, el virus no ens ha aturat. Al llarg d’aquest 2020, hem donat 
servei docent i acompanyat en l’aprenentatge a 19.367 estudiants i n’hem titulat 
1.356. Hem convertit seminaris i jornades en seminaris en línia i congressos 
virtuals, que ens han permès arribar a un públic més gran i dispers. I tot i el buit 
que genera no compartir un espai comú, hem sabut trobar la manera per 
celebrar aniversaris, Sant Jordi, fer seminaris acadèmics interns i compartir 
estonetes virtuals per posar-nos al dia. Sigui quin sigui l’entorn que ens envolta, 
l’equip de professorat i de gestió dels Estudis de Dret i Ciència Política continuem 
treballant, amb la iŀusió de sempre, per contribuir al desenvolupament profes-
sional dels nostres estudiants amb una oferta docent de qualitat, i continuar 
avançant en la nostra recerca pel creixement cultural i científic de la comunitat. 

En el marc del Pla estratègic de la UOC, ens hem marcat com a prioritats: avançar 
en el posicionament internacional dels Estudis, millorar la qualitat de la docència 

i la recerca que fem i ampliar l’oferta formativa per a una audiència cada cop més 
global i diversa, sempre pensant en sectors professionals i coŀectius que 
normalment no consumeixen formació jurídica però que, cada cop més, necessi-
ten tenir coneixements legals especialitzats i actualitzats. Continuem també 
enfortint la nostra recerca, amb 4 grups de recerca consolidats, avançant cap a 
una major integració dels equips acadèmics i de les diferents disciplines del dret, 
la criminologia, la ciència política i l’Administració pública, i les relacions interna-
cionals. Treballem per construir projectes innovadors i originals que ens perme-
tin obtenir finançament en convocatòries competitives i poder fer més activitats 
de transferència de coneixement a la societat i als agents socials. Actualment, 
treballem en 5 projectes de recerca R+D en temes de mesures legals i fiscals pel 
manteniment de les empreses, deliberació política a Twitter i a les plataformes 
dels partits polítics a Espanya, dades massives (big data), la inteŀigència artifi-
cial i l’abús sexual. Al llarg del 2020, hem organitzat 1 congrés, 2 jornades i 18 
seminaris en línia.

Ens apassiona la feina que fem i ens plau fer-ne visible els resultats en aquesta 
petita memòria.  

Millor posicionament 
internacional i qualitatEstudis de Dret 

i Ciència Política

Memòria 
d’activitat 
2020

Graus, postgraus i màsters

4 graus 8 màsters 
universitaris

Formació oficial

18 màsters, postgraus 
i especialitzacions

12 seminaris 
i cursos

42 programes formatius

titulats

Nacional

1.356
de satisfacció global 
(curs 2019-2020)

Augment 
respecte a 
l’any passat

83,6 % 

Formació

Estudiants

Titulacions

1r. trimestre 2n. trimestre

Origen geogràfic dels estudiants

estudiants en total

graus
1 doble titulació

19.367  

4
màsters 
universitaris

Nova oferta 
2020!

8

7.791 8.370 9.368
10.997

20192018 20192018

+ 7,43 % + 17,38 %

96,9 %
Internacional
3 %

països 
representats87

Criminologia, Dret, Gestió i Administració Pública (interuniversitari: UOC, 
Universitat de Barcelona (UB)), Relacions Internacionals, doble titulació de Dret i 
d’Administració i Direcció d’Empreses

Especialització de Propietat Inteŀectual i Competència, especialització  de 
Responsabilitat Civil i Penal de l’Empresari, especialització  de Comerç Electrònic i 
Contractació Tecnològica, PG de Gestió de la Propietat Inteŀectual en la Nova 
Economia, especialització  de New Challenges of Global Governance UOC / Institut 
Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), especialització  de Dret Registral (UOC, 
Registradors de Catalunya), especialització  de Victimologia, curs de Violència 
domèstica i de gènere

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

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

Fiscalitat, Administració i Govern Electrònic, Anàlisi Política, Drets Humans, 
Democràcia i Globalització, Advocacia, Ciberdelinqüència, Ciutat i Urbanisme, 
Criminologia i Execució Penal (interuniversitari: Universitat Pompeu Fabra (UPF), 
Universitat de Girona (UdG), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), UOC)

Formació pròpia

Recerca 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.

Grups de recerca

Projectes de recerca competitius

Publicacions destacades

4 grups de recerca

El professorat dels Estudis ha publicat desenes de treballs científics en revistes 
indexades, llibres i capítols de llibre l’any 2020. Destaquem alguns articles de primer 
o segon quartil JCR o Scopus, i una obra col·lectiva.

• Dalla Peregrina, Lucia; Garoupa, Nuno; Gili, Marian (2020), "Estimating Judicial Ideal Points in 
Bi-dimensional Courts: Evidence from Catalonia", Journal of Empirical Legal Studies, 17(2).

• Majó-Vázquez, Silvia; Cardenal, Ana Sofía; Sagarra, Oleguer; Colomer de Simón, Pol (2020), "Media 
Roles in the Online News Domain: Authorities and Emergent Audience Brokers", Media and Communi-
cation, 8(2), 98-111.

• Rhoads, Daniel; Serrano-Balaguer, Ivan; Borge-Holthoefer, Javier; Solé-Ribalta, Albert (2020), 
"Measuring and mitigating behavioural segregation using Call Detail Records", EPJ Data Science, 9, 1-17.

• Sanjaume-Calvet, Marc; Riera Gil, Elvira (2020), "Languages, secessionism and party competition in 
Catalonia: A case of de-ethnicising outbidding?", Party Politics, 1-20.

• Santasusagna Riu, Albert; Galindo Caldés, Ramon; Tort Donada, Joan (2020), "Assessing Inter-Admi-
nistrative Cooperation in Urban Public Services: A Case Study of River Municipalities in the Internal 
Border Area Between Aragon and Catalonia (Spain)", Water, 12(9), 1-15.

• Cerrillo i Martínez, Agustí; Peguera Poch, Miquel (coord.) (2020), Retos jurídicos de la inteligencia 
artificial, Aranzadi (Thomson-Reuters), ISBN: 978-84-18190-88-9 (Aquesta obra col·lectiva inclou 
capítols escrits per: Benja Anglès, Marc Balcells, Ignasi Beltrán de Heredia, Agustí Cerrillo, Antonio 
Fernández García, Ramón Galindo, Miquel Peguera, Xavier Seuba, Blanca Torrubia, Aura Esther Vilalta, 
Mònica Vilasau i Raquel Xalabarder.)

• Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I): La nueva esfera pública online en el 
sistema deliberativo: la deliberación política en Twitter y en las plataformas de los 
partidos políticos en España (ONPARTDEL) (IP: Joan Balcells; Rosa Borge).

• R+D+I: Medidas legales y fiscales para el mantenimiento de las empresas (IP: Ana 
María Delgado).

• R+D+I: Law and Artificial Intelligence (LAI) (IP: Miquel Peguera i Raquel Xalabarder).

• R+D+I: Legal challenges of the use of big data to improve innovation through 
artificial intelligence (IP: Agustí Cerrillo).

• R+D+I: 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).

• NORFACE: The Threats and Potentials of a Changing Political Information Environ-
ment (THREATPIE) (IP: Ana Sofía Cardenal).

• Fundació Universia: Inteligencia artificial y discriminación algorítmica de las 
personas con discapacidad: un análisis ético-jurídico (IP: Marian Gili).

Contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

DDI
Dret d'internet

GADE 
eGovernança: 
administració 
i democràcia 
electrònica

TAXLABOR
Fiscalitat, relacions 
laborals i empresa

SJP
Sistema de justícia 
penal

Transferència del coneixement

La revista IDP

2005
Any de creació de 
la revista IDP

375
Articles totals 
publicats

2
Números 
anuals 

23
Mitjana d'articles 
per any

La revista IDP, Revista d'Internet, Dret i Política, vol ser una plataforma 
de reflexió i discussió acadèmica sobre el contingut i l’abast dels 
canvis que la tecnologia digital (i, en particular, internet) comporten 
en els camps del dret, la política, l’Administració pública, la criminolo-
gia, la conflictologia i les relacions internacionals.

• Carhus Plus + la qualifica amb una A en l'àmbit de Dret (2018).
• Obté el segell de qualitat de la Fundació Espanyola per a la Ciència i 

la Tecnologia (FECYT) (2019, renovat el 2020).
• Ingressa a SCOPUS (2019).

Congrés IDP
• CYBERCRIME: New threats, new responses. 

Barcelona.

Jornades
• XI Jornada sobre Docència del Dret i 

Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació. 

• Jornada sobre Mediació i Gestió de 
Conflictes UdG.

Seminaris en línia
• Mediación, justicia restaurativa y 

transformación del conflicto.
• Estat d’alarma, drets i llibertats.
• Libertad de expresión y redes sociales.
• Què ens deixa la COVID-19 en 

l’Administració digital?
• L'impacte de la COVID-19 en la fiscalitat.
• Salidas profesionales en el ámbito de las 

relaciones internacionales.
• Human Rights, Universalism and Equality

Congressos, jornades i seminaris en línia

Aliances i coŀaboracions

Xarxes internacionals

• Acte de lliurament dels VI Premis als millors 
treballs finals de grau i de màster.

• ¿Cómo ser diferente en un mundo de iguales?
• Mitos y realidades de la abogacía en despachos.
• VII Jornada de Dret del Treball i de la Seguretat 

Social. La contenció de l’ocupació en 
l’emergència sanitària.

• Multilateralism postCovid19.
• Jornada sobre el Tràfic Il·lícit de Patrimoni 

Cultural: commemoració del 50è aniversari del 
tractat de l’Organització de les Nacions Unides 
per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO).

• Jornada Intel·ligència Artificial i Dret. Ètica i 
responsabilitat per danys a la intel·ligència 
artificial.

• VI Jornada de Abogacía Virtual. Consejos 
prácticos para gestionar el despacho en un 
entorno digital.

• Sortides professionals de criminologia.
• X Jornada de Criminologia, Justicia 

Restaurativa: expectatives i resultats.
• El judici oral: preparació i intervenció de 

l'advocat o advocada.

Reconeixements

Mitjans tradicionals

Impacte en mitjans

Nombre total 

553 (2019)

567 (2020)

102.000.000 (2019)

113.025.365 (2020)

Impactes en l'audiènciaInformacions

Expert destacat

BENJA ANGLÈS, PROFESSOR 

El més vist

• El teletreball a confinament suma dues hores més a la 
jornada laboral. Pere Vidal

• Un estudi pioner mostra l'evolució de les dones 
víctimes d'homicidi durant més d'un segle a Espanya. 
Antonia Linde

38.118.311
impactes en l'audiència

Espais de comunicació

Web

edcp.uoc.edu @UOCedcp 3.901 seguidors (2020)

Blog dels Estudis de Dret i Ciència Política

edcp.blogs.uoc.edu

70 entrades 
(2020)

IurisCrimPol

UOC Ciudades

29.000 
49.196 

7 entrades 
(2020)

29.438 usuaris 
(2020)

usuaris 
(2020)

46.855 pàgines 
visitades 
(2020)

pàgines 
visitades 
(2020)

Twitter

Blog UOC Ciutat i Urbanisme

ciudad.blogs.uoc.edu

Articles més vistos
• Consejos para la prevención y gestión de conflictos en casa 

durante el confinamiento. Xavier Pastor.
• La COVID-19 y la restricción de la libre circulación de personas 

en la UE. Maria Julià.
• Ley de Jurisdicción Voluntaria y nuevo procedimiento de 

conciliación. Aura Esther Vilalta.
• Novedades y consejos para la próxima campaña de la renta. 

Benja Anglès.
• Estudiar Derecho: una profesión con futuro. Cristina Morral.
• Creació d'una landing page bàsica amb informació de les 

jornades i material gràfic per a descarregar. Nueva 
especialización de Propiedad Intelectual y Competencia 
Desleal. Miquel Peguera.

• Aprobación de medidas para hacer frente a los efectos 
económicos y sociales de la pandemia de la COVID-19 en 
España. Benja Anglès.

Articles més vistos
• Trabajo final de máster: Explorando cualidades espaciales y 

sociales de los distritos de innovación como modelo de 
regeneración urbana, ¿es posible planificar clusters 
socialmente inclusivos? José Antonio Gras. 

• La nueva normalidad, el nuevo orden y el conflicto (que 
vendrá). Vicens Valentín.

Equip humà 

Direcció dels Estudis

Raquel Xalabarder Plantada (directora d'estudis), Ignasi Beltran de Heredia Ruiz 
(sotsdirector de docència), Miquel Peguera Poch (sotsdirector de recerca), Xavier 
Seuba Hernández/Benja Anglès Juanpere (sotsdirector de programes emergents), 
Dolors Roldán López (administradora d’estudis). 

Professorat
Marc Balcells Magrans, Joan Balcells Padullés (DP del màster universitari d’Adminis-
tració i Govern Electrònic), Mikel Barreda Díez (DP del grau de Relacions Internacio-
nals), Albert Batlle (DP del màster universitari d’Anàlisi Política), Rosa Borge Bravo, 
Ana Sofía Cardenal Izquierdo, Mariona Cardona Vallès, Agustí Cerrillo Martínez, 
Tatiana Cucurull Poblet, Ana M.ª Delgado García (DP del màster universitari de 
Fiscalitat), Miguel Ángel Elizalde (DP del màster universitari de Drets Humans, 
Democràcia i Globalització), Pere Fabra Abat, Gabriela Fauth, Antonio Fernández 
García, Mirela Fiori (DP del màster universitari de Ciutat i Urbanisme), Ramón Galin-
do Caldés, Jordi García Albero, M. Angels Gili Saldaña (DP del grau de Dret), Patricia 
Hernández Hidalgo, Vanessa Jiménez Serranía, Maria Julià Barceló (DP del grau de 
Gestió i Administració Pública UOC-UB), Antònia Linde García (DP del grau de Crimi-
nologia), Lluc López Vidal (DP del màster de Cooperació Internacional al Desenvolu-
pament i Acció Humanitària), David Martínez Zorrilla, Jordi Mas Elias, Javier Miran-
zo Díaz, Albert Padró-Solanet Grau, Xavier Pastor Pérez, M.ª José Pifarré de 
Moner, Daniel Rajmil Bonet (DP del màster Conflict, Peace and Strategic Planning 
UOC-UNITAR i el màster International Affairs and Diplomacy UOC-UNITAR), Irene 
Rovira Ferrer, Marc Sanjaume Calvet, Ivan Serrano Balaguer, Bettina Steible, 
Josep M. Tamarit Sumalla (DP del màster universitari de Ciberdelinqüència), Blanca 
Torrubia Chalmeta (DP del màster universitari d’Advocacia i màster de Gestió i 
Solució de Conflictes), Aura Esther Vilalta Nicuesa i Mònica Vilasau Solana.

Personal de gestió
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.
Gestora de continguts: Cristina Morral.

Equip propi

42 12professors
tutors

professors 
coŀaboradors

persones 
de gestió

DP = direcció de programa

Gènere

49,1 %
d'homes 

50,9 %
de dones 

Professorat coŀaborador

820
116

Director de la revista IDP: 
Ivan Serrano Balaguer. 

https://www.edcp.uoc.edu
https://www.edcp.uoc.edu
https://www.ciudad.blogs.uoc.edu



