
Equip humà Graus, postgraus i màsters Recerca Transferència del coneixement Impacte en mitjans

Docència i recerca de qualitat en àmbits 
jurídics i polítics, fent especial èmfasi 
en l'impacte de la tecnologia digital a la 
nostra societat.

Presentació
Volem continuar creixent 
com a equip acadèmic 
de qualitat i millorar 
el posicionament 
internacional. 

Els Estudis de Dret i Ciència Política duen a terme una intensa 
activitat de recerca i treballen per ser referents internacionals en 
l'impacte de la tecnologia digital i internet en els camps del dret, 
la política i la criminologia des dels diferents àmbits d'expertesa.

Els Estudis de Dret i Ciència Política, juntament amb els Estudis d'Economia i Empresa, han 
sol·licitat la verificació d'un nou programa de doctorat, que ja ha rebut l'informe favorable de l'AQU i 
que està previst que comenci el curs 2022-2023.

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 criminologia, la 
conflictologia i les relacions internacionals.
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Projectes de recerca competitius

Congressos, jornades i seminaris en línia

Publicacions destacades

Contribució als objectius de desenvolupament sostenible (ODS)

Reconeixements

Nombre total

Experts destacats

Web

Blog dels Estudis de Dret i Ciència Política

Blog del màster universitari de Ciutat i Urbanisme

Twitter

El més vist

edcp.uoc.edu

edcp.blogs.uoc.edu

ciudad.blogs.uoc.edu

@UOCedcp

Josep Maria Tamarit 

Ignasi Beltran de Heredia

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

la Tecnologia (FECYT) (2019, renovat el 2021).
• Ingressa a Scopus (2019).
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Nova oferta 
2021!

Criminologia; Dret; Gestió i Administració Pública (interuniversitari: UOC, UB); 
Relacions Internacionals, i doble titulació de Dret i d'Administració i Direcció 
d'Empreses.

Ara fa 25 anys, el curs 1996-1997, un petit grup de professors i una dotzena de col·laboradors 
docents (tutors i consultors) van endegar la llicenciatura de Dret a la UOC, amb cent estu-
diants. Al llarg dels anys, els Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC han anat creixent, 
tant en nombre de professors i estudiants com en programes docents i activitat acadèmica. 
Amb tot, continuem treballant amb la mateixa il·lusió que quan vam començar, amb l'objec-
tiu de contribuir al desenvolupament professional dels nostres estudiants, amb una oferta 
docent de qualitat, i al creixement cultural i científic de la nostra societat. 

Avui, els Estudis de Dret i Ciència Política estan formats per 46 professors, responsables 
d'oferir una oferta formativa variada en els àmbits del dret, la ciència política, la crimino-
logia, l'administració pública i les relacions internacionals. En concret, oferim dotze progra-
mes oficials (quatre graus i vuit màsters universitaris) i diverses diplomatures i especialit-
zacions de postgrau. Aquest any, ens fa especial il·lusió posar en marxa el primer programa 
de doctorat especialitzat: el doctorat de Dret, Política i Economia.   

Tot això és possible gràcies a la contribució de més de 1.117 col·laboradors docents que 
acompanyen els més de 21.274 estudiants en el seu procés d'aprenentatge. Per ajudar-nos 
en aquest camí, hem constituït un nou consell assessor, òrgan consultiu per connectar la 
nostra activitat docent i de recerca amb els sectors professionals dels diversos àmbits de 
coneixement dels Estudis.

A més de l'acció docent, els Estudis de Dret i Ciència Política també fem una intensa ac-
tivitat de recerca, amb quatre grups de recerca consolidats i un d'emergent, i treballem 
—des dels diferents àmbits d'expertesa— per ser referents internacionals en l'impacte 
de la tecnologia digital i internet en el dret, la política i la criminologia.

Treballem per construir projectes innovadors i originals que ens permetin obtenir finan-
çament en convocatòries competitives. Actualment, tenim projectes de recerca finan-
çats sobre temes com ara el big data, la intel·ligència artificial i el dret, les mesures legals 
i fiscals per al manteniment d'empreses, la deliberació política a les xarxes i plataformes 
dels partits polítics a Espanya, i l'abús sexual. 

Els resultats d'aquesta activitat acadèmica els compartim amb la societat i els agents 
socials a través de la revista IDP, Revista d'Internet, Dret i Política, i múltiples activitats 
acadèmiques (congressos, jornades i seminaris) que periòdicament organitzem, i tam-
bé mitjançant diferents espais de comunicació (web, blog, Twitter...) que us convidem 
a visitar i a seguir.

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

Dret d'internet

TAXBUSINESS
Fiscalitat, relacions 
laborals i empresa

eGovernança: 
administració  i 
democràcia electrònica

Directora de la revista IDP: 
Irene Rovira Ferrer
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* Dades del desembre del 2021.
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Sistema de 
justícia penal

Fiscalitat; Administració i Govern Electrònic; Anàlisi Política; Drets Humans, 
Democràcia i Globalització; Advocacia; Ciberdelinqüència; Ciutat i Urbanisme, i 
Criminologia i Execució Penal (interuniversitari: UPF, UAB, UdG, UOC).

Postgrau de Geopolitics and Global Governance (UOC, IBEI). 
Curs de Participació digital i acció col·lectiva.
Curs de Principis de la victimologia i drets de les víctimes.

• 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; Raquel Xalabarder).

• R+D+I: Personalización de servicios públicos, sesgos e inteligencia artificial: hacia 
la consolidación de los derechos digitales en la administración 
(IP: Agustí Cerrillo; Juli Ponce).

• 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 
Environment (THREATPIE) (IP: Ana Sofía Cardenal).

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

Congrés IDP
• Rebuilding the EU digital market 

(Barcelona, 2021).

Jornades

• XII Jornada sobre Docència del Dret i Tecnologies de 
la Informació i la Comunicació.

• Jornada sobre mediació i gestió de conflictes (UdG).

Seminaris en línia
• Catalunya a la cruïlla: taula d'anàlisi de les eleccions 

al Parlament.
• Sortides professionals a l'advocacia.
• Mitjans electrònics i intel·ligència artificial al servei de 

la integritat de la contractació pública.
• Selfies, autogravacions i reptes virals: l'oci desviat fa 

postures a Instagram.
• Los avances en materia de responsabilidad 

internacional de las empresas multinacionales por 
violaciones de los derechos humanos.

• Una recerca evidencia la gravetat dels abusos sexuals a 
menors a l'Església catòlica i les escasses iniciatives per 
denunciar-los. Josep Maria Tamarit

• Els lectors de mitjans de comunicació professionalitzats 
tenen un coneixement polític més gran que els usuaris 
de les xarxes socials. Ana Sofía Cardenal

• Twitter, la xarxa social més resistent a les teories 
conspiradores. Ana Sofía Cardenal

• 10 coses per tenir en compte a l'inici del curs escolar. 
Mònica Vilasau

• Reflexions sobre la pràctica de la política 
comparada.

• IRPF 2020: novetats i aspectes clau a considerar.
• Jornada sobre abusos sexuales de menores en 

instituciones religiosas: respuestas restaurativas 
desde la victimología.

• Les oportunitats i procediments d'accés i 
promoció a l'Administració pública.

• La gestión de riesgos de corrupción en la 
contratación pública local.

• X Jornada de Criminologia. Justícia restaurativa: 
expectatives i resultats en temps de COVID.

• Acte de lliurament dels VII Premis als Millors 
Treballs Finals de Grau i de Màster.

• VIII Jornada de Dret del Treball i de la Seguretat 
Social. Aspectes laborals del concurs i COVID-
19Catalunya a la cruïlla: taula d'anàlisi de les 
eleccions al Parlament.

Articles més vistos

• Novedades en el IRPF contenidas en la Ley de 
Presupuestos para el 2021. Ana María Delgado

• El cambio de la residencia fiscal a Andorra. Benjamí 
Anglès

• Elementos esenciales que tiene que reunir todo hecho 
delictivo. Laura Arantegui, Antoni Llabrés

• Una jornada laboral reducida y flexible, ¿es posible? 
Daniel Toscani

• Ley 8/2021 para el apoyo a las personas con 
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. 
Aura Esther Vilalta

Articles més vistos

• Una guía con contenidos sobre la integración de la 
perspectiva de género en el urbanismo y la gestión de 
las ciudades. Mirela Fiori

• Las ciudades en la pandemia y el lugar de los derechos. 
Gabriela Fauth

• Hacer ciudad sobre la ciudad: desde el tejado (II).  
Maria Pia Fontana i Marina Campomar

El professorat dels Estudis ha publicat desenes de treballs científics en revistes 
indexades, llibres i capítols de llibre l'any 2021. Destaquem alguns articles publicats 
al primer quartil de JCR o Scopus:

• Linde Garcia, A. (2021). Female Homicide Victimization in Spain from 1910 to 2014: the Price of 
Equality? European Journal on Criminal Policy and Research, 27(2), 183-213. 

• Mas Elias, J. (2021). The power of cohesiveness: internal factors that influence the external 
performance of regions. Journal of Common Market Studies, 59(4), 963-980. 

• Tamarit-Sumalla, J. M., Aizpitarte, A. & Arantegui Arràez, L. (2021). Child sexual abuse in religious 
institutions: a comparative study based on sentences in Spain. European Journal of Criminology, 1, 1-14. 

• Terren, L. & Borge, R. (2021). Echo chambers on social media: a systematic review of the literature. 
Review of Communication Research, 9, 99-118. 

• Morales, L., Andreosso-O'Callaghan, B., Rajmil, D. & Gacal, A. (2021). The Impact of the Obama and Trump 
Presidential Election Cycles on the S&P500. Economics, Management, and Financial Markets, 16(2), 9-31. 

• Garoupa, N., Gili, M. & Gómez Pomar, F. (2021). Loyalty to the Party or Loyalty to the Party Leader: 
Evidence from the Spanish Constitutional Court. International Review of Law and Economics, 67, 1-11. 

• Sanjaume-Calvet, M. (2021). Plebiscitarianism Revisited: a Typology of Independence Referendums. 
Canadian Journal of Political Science, 54(3), 593-614. 

• Theocharis, Y., Cardenal, A. S., Jin, S., Aalberg, T., Hopmann, D. N., Strömbäck, J., Castro, L., Esser, F., 
Van Aelst, P., De Vreese, C., Corbu, N., Koc-Michalska, K., Matthes, J., Schemer, C., Sheafer, T., Splendore, 
S., Stanyer, J., Stepinska, A. & Stetka, V. (2021). Does the platform matter? Social media and COVID-19 
conspiracy theory beliefs in 17 countries. New Media and Society, 1-26. DOI: 10.1177/14614448211045666
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Estudiants

Direcció dels Estudis

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

Professorat

Laura Alascio Carrasco, Marc Balcells Magrans, Joan Balcells Padullés (DP del 
màster universitari d'Administració i Govern Electrònic), Mikel Barreda Díez 
(DP del grau de Relacions Internacionals), Albert Batlle Rubio (DP del màster 
universitari d'Anàlisi Política), Rosa Borge Bravo, Ana Sofía Cardenal Izquierdo, 
Mariona Cardona Vallès, Agustí Cerrillo Martínez, Tatiana Cucurull Poblet, Ana 
María 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 Galindo Caldés, 
Jordi García Albero, Ayllen Gil Seaton, M. Àngels Gili Saldaña (DP del grau de 
Dret), Marc Guinjoan Cesena, Patricia Hernández Hidalgo, Vanessa Jiménez 
Serranía, Maria Julià Barceló (DP del grau de Gestió i Administració Pública, UOC, 
UB), Antonia Linde García (DP del grau de Criminologia), Lluc López Vidal (DP 
del màster de Cooperació Internacional al Desenvolupament i Acció Humanitària), 
David Martínez Zorrilla, Jordi Mas Elias, Javier Miranzo Díaz, Irene Montiel 
Juan, Albert Padró-Solanet Grau, Xavier Pastor Pérez, M. José Pifarré de 
Moner, Daniel Rajmil Bonet (DP del màster de Conflict, Peace and Security, UOC, 
UNITAR, i del màster d'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 Criminologia i Execució 
Penal, UPF, UAB, UdG i UOC, i del màster universitari de Ciberdelinqüència), Blanca 
Torrubia Chalmeta (DP del màster universitari d'Advocacia i del 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 i Cristina 
Rovira Cortina.

Tècnics de gestió de programa: Laura Dominguez Arquimbau, Mariano Esteves 
Domergue, Bakary Fadera Román, Gemma Gallifa Ballarín, Anna Ibañez Cantí, 
Vanesa Lopez Rojas i Alfred Salat Rosas.

Gestora de continguts: Cristina Morral.

Titulacions

Origen geogràfic dels estudiants

Top 5 de països internacionals:
1. Colòmbia
2. Equador
3. Andorra
4. Alemanya
5. Regne Unit

Memòria 
d'activitat
2021
Estudis de Dret 
i Ciència Política

Aliances i col·laboracions

Xarxes internacionals

Constitució del nou Consell Assessor dels Estudis

Òrgan consultiu que vol connectar l'activitat docent i de recerca dels Estudis amb els sectors 
professionals dels diferents àmbits de coneixement, no només del dret i la ciència política, sinó 
també de la criminologia, les relacions internacionals i l'administració pública, amb l'objectiu de 
millorar la qualitat de l'oferta acadèmica i de la producció en recerca i transferència, i enfortir els 
vincles amb el teixit professional i social del país. El componen tretze membres. Alguns hi participen 
en representació de la institució que presideixen o dirigeixen; d'altres són professionals de diferents 
sectors convidats tant per la seva experiència com per la seva implicació amb els nostres estudis.

https://blogs.uoc.edu/edcp/
http://ciudad.blogs.uoc.edu/
https://twitter.com/UOCedcp?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://symposium.uoc.edu/63948/detail/rebuilding-the-eu-digital-market.-congreso-idp-2021-30-de-junio-1-de-julio.html
https://symposium.uoc.edu/38228/detail/xi-jornada-sobre-docencia-del-dret-i-tecnologies-de-la-informacio-i-la-comunicacio.html
https://symposium.uoc.edu/38228/detail/xi-jornada-sobre-docencia-del-dret-i-tecnologies-de-la-informacio-i-la-comunicacio.html
https://symposium.uoc.edu/61206/detail/salidas-profesionales-en-la-abogacia.htmldetail/sortides-professionals-a-ladvocacia.html
https://symposium.uoc.edu/61169/detail/mitjans-electronics-i-intelmligencia-artificial-al-servei-de-la-integritat-de-la-contractacio-publi.html
https://symposium.uoc.edu/61169/detail/mitjans-electronics-i-intelmligencia-artificial-al-servei-de-la-integritat-de-la-contractacio-publi.html
https://symposium.uoc.edu/61620/detail/selfies-auto-gravacions-i-reptes-virals-loci-desviat-fa-postures-a-instagram.html
https://symposium.uoc.edu/61620/detail/selfies-auto-gravacions-i-reptes-virals-loci-desviat-fa-postures-a-instagram.html
https://symposium.uoc.edu/61305/detail/los-avances-en-materia-de-responsabilidad-internacional-de-las-empresas-multinacionales-por-violaci.html
https://symposium.uoc.edu/61305/detail/los-avances-en-materia-de-responsabilidad-internacional-de-las-empresas-multinacionales-por-violaci.html
https://symposium.uoc.edu/61305/detail/los-avances-en-materia-de-responsabilidad-internacional-de-las-empresas-multinacionales-por-violaci.html
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2021/176-estudio-abusos-sexuales-instituciones-religiosas.html
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2021/176-estudio-abusos-sexuales-instituciones-religiosas.html
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2021/176-estudio-abusos-sexuales-instituciones-religiosas.html
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2021/245-lectores-medios-politica.html
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2021/245-lectores-medios-politica.html
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2021/245-lectores-medios-politica.html
edcp.blogs.uoc.edu
edcp.blogs.uoc.edu
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2021/326-twitter-teorias-conspirativas.html
https://symposium.uoc.edu/64226/detail/reflexiones-sobre-la-practica-de-la-politica-comparada.html
https://symposium.uoc.edu/64226/detail/reflexiones-sobre-la-practica-de-la-politica-comparada.html
https://symposium.uoc.edu/63971/detail/irpf-2020-novedades-y-aspectos-clave-a-considerar.html
https://symposium.uoc.edu/65586/detail/jornada-sobre-abusos-sexuales-de-menores-en-instituciones-religiosas-respuestas-restaurativas-desde.html
https://symposium.uoc.edu/65586/detail/jornada-sobre-abusos-sexuales-de-menores-en-instituciones-religiosas-respuestas-restaurativas-desde.html
https://symposium.uoc.edu/65586/detail/jornada-sobre-abusos-sexuales-de-menores-en-instituciones-religiosas-respuestas-restaurativas-desde.html
https://symposium.uoc.edu/68489/detail/oportunidades-y-procedimientos-de-acceso-y-promocion-en-la-administracion-publica.html
https://symposium.uoc.edu/68489/detail/oportunidades-y-procedimientos-de-acceso-y-promocion-en-la-administracion-publica.html
https://symposium.uoc.edu/70312/detail/la-gestion-de-riesgos-de-corrupcion-en-la-contratacion-publica-local.html
https://symposium.uoc.edu/70312/detail/la-gestion-de-riesgos-de-corrupcion-en-la-contratacion-publica-local.html
https://symposium.uoc.edu/60971/detail/x-jornada-de-criminologia-justicia-restaurativa-expectativas-y-resultados-en-tiempos-de-covid.html
https://symposium.uoc.edu/60971/detail/x-jornada-de-criminologia-justicia-restaurativa-expectativas-y-resultados-en-tiempos-de-covid.html
https://symposium.uoc.edu/54774/detail/acte-de-lliurament-dels-vi-premis-als-millors-treballs-finals-de-grau-i-de-master..html
https://symposium.uoc.edu/54774/detail/acte-de-lliurament-dels-vi-premis-als-millors-treballs-finals-de-grau-i-de-master..html
https://symposium.uoc.edu/72788/detail/webinar-viii-jornada-de-derecho-del-trabajo-y-de-la-seguridad-social-aspectos-laborales-del-concurs.html
https://symposium.uoc.edu/72788/detail/webinar-viii-jornada-de-derecho-del-trabajo-y-de-la-seguridad-social-aspectos-laborales-del-concurs.html
https://symposium.uoc.edu/72788/detail/webinar-viii-jornada-de-derecho-del-trabajo-y-de-la-seguridad-social-aspectos-laborales-del-concurs.html
https://symposium.uoc.edu/60079/detail/catalunya-a-la-cruilla-taula-dranalisi-de-les-eleccions-al-parlament.html
https://symposium.uoc.edu/60079/detail/catalunya-a-la-cruilla-taula-dranalisi-de-les-eleccions-al-parlament.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2021/234-consells-inici-curs-escolar.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2021/234-consells-inici-curs-escolar.html
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