
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laia Bonet Rull 
 
 



DADES BÀSIQUES 
 
 
Nascuda a Valls (Alt Camp), el 2 de gener de 1972 
 
DNI: 39.696.738-A 
 
 



FORMACIÓ 
 
 
1. LLICENCIATURA EN DRET A LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA 

(1990-1994) 
 

Finalització de la llicenciatura, amb una especialització en Dret 
Internacional (Droit international et comparé du travail, Droits 
de l’homme en droit international, Droit international 
humanitaire, Droit pénal international i Étude de dossiers en 
droit international des droits de l’homme et en droit 
international humanitaire), a la Université de Genève 
(Suïssa), gràcies a una estada durant el període març-juliol de 
1994 amb una beca SÒCRATES. 

 
 
2. ESTUDIS DE DOCTORAT EN DRET A LA UNIVERSITAT POMPEU 

FABRA 
 

Realització dels Cursos del Programa de Doctorat en Dret 
Públic de la Universitat Pompeu Fabra (edició 1994-1996) i 
obtenció de la suficiència investigadora (1999) amb el treball de 
recerca: “La protecció d’espais naturals. Antecedents i sistema 
normatiu actual”, amb la qualificació de Matrícula d’honor. 
 
Actualment es troba en la darrera fase d’elaboració la tesi 
doctoral amb el títol “La reparación de los daños ambientales 
por los poderes públicos. Especial consideración del sistema de 
responsabilidad patrimonial de la Administración como 
mecanismo de reparación de los daños ambientales y 
perspectivas de cambio”. 

 
 
3.  DIPLOMA DE POSTGRAU EN DRET IMMOBILIARI I URBANÍSTIC, DE 

L’INSTITUT D’EDUCACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT POMPEU 
FABRA, AMB LA QUALIFICACIÓ D’EXCEL·LENT 

 
 
4.  REALITZACIÓ DE CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ JURÍDICA DE 

DURADA INFERIOR A 300 HORES 
 

1) Curs sobre el nou Reglament del Parlament de Catalunya, 
Escola d'Administració Pública de Catalunya, Barcelona, del 20 
de març al 2 de maig de 2006. 
 
2) "XXVII Jornadas de Estudio de la Abogacía General del 
Estado, sobre Autonomías y Organización territorial del Estado: 



presente y perspectivas de futuro", Ministerio de Justicia, 
Madrid, 26-28 d'octubre de 2005 
 
3) "XXVI Jornadas de Estudio de la Abogacía General del 
Estado, sobre la Reforma constitucional", Ministerio de Justicia, 
Madrid, 27-29 d'octubre de 2004 
 
4) “Seminario sobre la reforma del Derecho Administrativo y 
metodología”, con el Pr. Dr. Schmidt Assmann, Cuatrecasas, 
Madrid, 23 d’octubre de 2003. 
 
5) Sessió de treball “El desenvolupament i les perspectives de 
l’Estat Autonòmic i, en particular, sobre la vigent distribució de 
poders i responsabilitats”, Universitat Pompeu Fabra, 
Barcelona, 31 d’octubre de 2003 
 
6) Simposi “E-Administració. Administració pública i tecnologies 
de la informació i la comunicació”, Universitat Pompeu Fabra, 
Barcelona, 29 i 30 de maig de 2003 
 
7) Jornada “Una nova ordenació de les Universitats: la Llei 
d’Universitats de Catalunya”, Universitat Pompeu Fabra, 
Barcelona, 9 de maig de 2003 
 
8) Seminari “L’Estat autonòmic: disseny, evolució i 
perspectives”, Institut d’Estudis Autonòmics, Barcelona, 13 i 14 
de febrer de 2003 
 
9) “IV Congreso Nacional de Derecho Ambiental”, organitzat 
per la Asociación de Derecho Ambiental Español i per CIMA 
Medio Ambiente. Santiago de Compostela, 19, 20 i 21 de juny 
de 2002 
 
10) Simposi internacional “La Dimensió ambiental del territori 
davant els drets patrimonials: un repte per a la protecció 
efectiva del medi natural”, Universitat Pompeu Fabra, 
Barcelona, 30 i 31 de maig de 2002 
 
11) “Jornada d’Estudi sobre la Llei d’urbanisme de Catalunya”. 
IdEC, Barcelona, 19 d’abril de 2002 
 
12) Reunió del Fòrum Arc Mediterrani sobre “Universitat i Medi 
Ambient”, Maó, 1 i 2 de juny 2001 
 
13) “III Congreso Nacional de Derecho Ambiental”, organitzat 
per la Asociación de Derecho Ambiental Español i per CIMA 
Medio Ambiente. Barcelona, 24, 25 i 26 de novembre de 1999 
 



14) Jornades “La responsabilidad de las Administraciones 
Públicas” organitzades per Enfoque XXI. Barcelona, 4 de 
novembre de 1999 
 
15) Seminari d’Investigació “Reptes i perspectives de la Justícia 
administrativa: una perspectiva comparada, la Justícia 
administrativa a França”, organitzat pel Departament de Dret 
Administratiu i Dret Processal de la Universitat de Barcelona, a 
Barcelona el dia 16 d’abril de 1999 
 
16) “II Jornades sobre Medi Ambient i Dret”, organitzades per 
la Universitat Pompeu Fabra i celebrades a Barcelona el dia 4 
de febrer de 1998 
 
17) Curs d’estiu “La Protecció dels Espais Naturals. Regulació 
Jurídica i Realitat”, organitzat per la Universitat de Girona. 
Girona, 14, 15 i 16 de juliol de 1997 
 
18) Seminari sobre “Dret Públic i Dret Privat en l’actuació de 
l’Administració Pública”, organitzat per l’Institut d’Estudis 
Autonòmics. Barcelona, 7 de maig de 1997 
 
19) Seminari de Dret Administratiu de la Universidad de 
Zaragoza, sobre els problemes actuals del Dret Ambiental, a 
càrrec del Prof. Michel Prieur de la Université de Limoges. 
Zaragoza, 28, 29 i 30 d’abril de 1997 
 
20) “Jornades d’estudi sobre Organització administrativa i 
burocràcia pública”. Xarxa temàtica pertanyent al II Pla de 
Recerca de Catalunya 1997/2000. UAB, 17 i 18 d’abril de 1997 
 
21) “II Congreso Nacional de Derecho Ambiental”, organitzat 
per l’Asociación Derecho Ambiental Español i per CIMA Medio 
Ambiente. València, 10, 11 i 12 d’abril de 1997 
 
22) “Conferència dels Espais Naturals de la Plana del Vallès”, 
organitzada per l’Associació per a la Defensa i l’Estudi de la 
Natura (ADENC). Terrassa, 7 i 8 de març de 1997 
 
23) Jornades sobre “Simetria o asimetria: el futur de 
l'articulació territorial de l'Estat”, organitzades per la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Barcelona, 17 i 18 
de juliol de 1996 
 
24) “Seminari monogràfic sobre la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques”, organitzat per l'Institut d'Educació 
Contínua (IDEC). Barcelona, 8 de maig de 1996 
 



25) “Jornadas sobre la reforma del Código Penal en materia 
ambiental”, organitzades per l'Institut de l'Aigua i de les 
Ciències Ambientals de la Universitat d'Alacant i l'Associació de 
Dret Ambiental Espanyol ADAME. Alacant, 11, 12 i 13 d'abril de 
1996 
 
26) “Jornades sobre Medi Ambient i Dret”, organitzades per la 
Universitat Pompeu Fabra i celebrades a Barcelona els dies 23 i 
24 de novembre de 1995 
 
27) “Simposium sobre els espais naturals protegits urbans i 
periurbans”, organitzat pel Patronat Metropolità del Parc de 
Collserola, Barcelona, 25, 26 i 27 d'octubre de 1995 
 
28) “Global Faculty Training Workshop on International 
Environmental Law”, organitzat per la UNU (Universitat de les 
Nacions Unides). Barcelona, del 10 al 18 de juliol de 1995 
 
29) “I Congreso Nacional de Derecho Ambiental”, organitzat 
per la Universidad Carlos III, de Madrid. Sevilla, 19, 20 i 21 
d'abril de 1995 
 
30) “Jornades sobre la Participació de les Comunitats 
Autònomes en la Formació del Dret Comunitari”, realitzades a 
Barcelona els dies 26 i 27 de gener de 1995 i organitzades per 
l'Àrea de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 
Assistència i participació en l'organització de les mateixes 
 
31) “V Jornades de Dret Local, dedicades a la Responsabilitat 
Patrimonial dels Ajuntaments”, realitzades els dies 1 i 2 de 
desembre de 1994 a Girona i organitzades per l’Ajuntament de 
Girona, la Societat d’Estudis de Dret Local i la Universitat de 
Girona 
 
32) V Jornades catalanes de dret Social, organitzades per 
l’Associació Catalana de Iuslaboralistes, amb la col·laboració de 
la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat 
Pompeu Fabra. Barcelona, 4 i 5 de novembre de 1993 
 
33) “Seminari sobre Dret Parlamentari” a càrrec del Prof. 
Francesc Pau i Vall, organitzat per la Universitat Pompeu Fabra 
(1993) 

 
 
5.  CONEIXEMENTS EN LLENGÜES ESTRANGERES:  
 

a) Coneixement d’alemany 
 



Parla   Bé 
Lectura  Correctament 
Escriptura  Correctament 

 
b) Coneixement de francès 
 

Parla   Correctament 
Lectura  Correctament 
Escriptura  Correctament 

 
c) Coneixement d’anglès 

 
Parla   Bé 
Lectura  Correctament 
Escriptura  Correctament 

 
d) Coneixement de suec 

 
Parla   Bé 
Lectura  Bé 
Escriptura  Bé 

 
 



EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 
 
 
1.  PROFESSORA DE L’ÀREA DE DRET ADMINISTRATIU DE LA FACULTAT DE 

DRET DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA 
 

(des de 1994 i fins a l’actualitat) 
 

Docència impartida als següents estudis:  
 

a) Llicenciatura en Dret 
 
b) Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració 

 
c) Diplomatura en Gestió i Administració Pública 

 
d) Diplomatura en Relacions Laborals 

 
 

Activitat docent addicional:  
 

a) Activitat docent en tercer cicle:  
 

• Any 2000: 
Curs en Responsabilitat patrimonial de l’Administració i de les 
seves autoritats i funcionaris i Curs de postgrau en Dret del 
Medi Ambient i dels Recursos Naturals (7,5 hores) 

 
• Any 2001: 

Curs en Responsabilitat patrimonial de l’Administració i de les 
seves autoritats i funcionaris i Curs de postgrau en Dret del 
Medi Ambient i dels Recursos Naturals (35 hores) 
 

• Any 2002: 
Curs en Responsabilitat patrimonial de l’Administració i de les 
seves autoritats i funcionaris i Curs de postgrau en Dret del 
Medi Ambient i dels Recursos Naturals (36 hores) 

 
• Any 2003: 

Curs en Responsabilitat patrimonial de l’Administració i de les 
seves autoritats i funcionaris i Curs de postgrau en Dret del 
Medi Ambient i dels Recursos Naturals (4 hores) 

 
• Any 2004: 

Curs en Responsabilitat patrimonial de l’Administració i de les 
seves autoritats i funcionaris i Curs de postgrau en Dret del 
Medi Ambient i dels Recursos Naturals (6 hores) 



 
• Any 2005: 

Màster en Dret Públic: Estudis Avançats de l’ordenació 
jurídicoadministrativa del territori i del mercat (2 hores) 

 
 

b) Altra activitat docent:  
 

• Curs de formació per a administratius sobre “Règim Jurídic de 
l’Administració pública i procediment administratiu comú” (40 
hores). Ajuntament de Granollers (2001) 

 
• Curs de formació per a administratius sobre “Règim Jurídic de 

l’Administració pública i procediment administratiu comú” (21 
hores). Ajuntament de Sant Joan Despí (2001) 

 
• Curs de formació per a auxiliars administratius sobre 

“Actualització en Dret Administratiu” (25 hores). Ajuntament de 
Sant Feliu de Llobregat (2000) 

 
• Curs de formació per a auxiliars administratius sobre 

“Actualització en Dret Administratiu” (6 hores). Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes (2000) 

 
• Curs de formació per a auxiliars administratius sobre 

“Actualització en Dret Administratiu” (40 hores). Ajuntament de 
Martorell (2000) 

 
• Curs de formació per a auxiliars administratius sobre 

“Actualització en Dret Administratiu” (24 hores). Ajuntament de 
Sant Adrià del Besòs (2000) 

 
 

Projectes d’investigació:  
 

a) Participació en el projecte de recerca “SEC 2002-03703- 
Territorio y poder: Análisis prospectivo de una relación 
cambiante” finançat pel MCYT (de 2002 a 2005) 

 
b) Participació en l’elaboració del projecte “Territori i autogovern: 

noves perspectives d’anàlisi”, sota la Direcció del Dr. Enric 
Argullol i Murgadas i finançat per l’Institut d’Estudis Autonòmics 
(2002/2003) 

 
c) Participació en el projecte de recerca “Observatori de l’Evolució 

de les Institucions” finançat pel Departament de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya (de 1999 a 2005) 

 



d) Participació en el projecte de recerca “A0057700 – Grup 
d’Investigació de l’Àrea de Dret Administratiu de la Universitat 
Pompeu Fabra”, finançat per la Universitat Pompeu Fabra (de 
febrer 2000 a desembre 2000) 

 
e) Participació en el projecte de recerca “COFRE99.020 – Grup de 

Recerca de Dret Administratiu, finançat per la Universitat 
Pompeu Fabra (de gener 2000 a desembre 2000) 

 
f) Participació en el projecte de recerca “L’impacte del Dret 

Comunitari en les institucions públiques de Catalunya”, finançat 
pel CIRIT 

 
g) Participació en el projecte de recerca “Xarxa temàtica dedicada 

a l’estudi de l’organització administrativa i de la burocràcia 
pública”, finançat pel Comissionat per a Universitats i Recerca i 
amb la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona, la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad 
Carlos III i la Universitat Pompeu Fabra 

 
h) Participació en el projecte de recerca “P197.009-Ajuts per a 

projectes en ciències humanes i socials”, finançat per la 
Universitat Pompeu Fabra (de gener 1998 a desembre 1998) 

 
i) Participació en el projecte de recerca “P197.009-Ajuts per a 

projectes en ciències humanes i socials”, finançat per la 
Universitat Pompeu Fabra (de gener 1997 a desembre 1997) 

 
j) Participació en el projecte de recerca “Programa sobre 

Gobernabilidad y Medio Ambiente: La reserva de la Biosfera en el 
Mediterráneo. Estudio del caso de Menorca”, finançat per la 
Universitat de les Nacions Unides (UNU) 

 
k) Participació en el projecte de recerca “Programa 

ALFA”(Programa d’Intercanvi Universitari entre la Unió Europea i 
Amèrica Llatina) finançat per la Comissió Europea 

 
l) Participació en el projecte de recerca “1996SGR-00053 – Grup de 

Recerca de Dret Administratiu” finançat pel Comissionat per a 
Universitats i Recerca (de novembre 1996 a novembre 1998) 

 
m) Participació en el projecte de recerca “1995SGR-00600 – Dret 

Administratiu” finançat pel Comissionat per a Universitats i 
Recerca (de gener 1996 a desembre 1997) 

 
n) Participació en el projecte de recerca “P196.013-Ajuts per a 

projectes en ciències humanes i socials” finançat per la 
Universitat Pompeu Fabra (de gener 1996 a desembre 1996) 



 
 

Beques i reconeixements:  
 

a) Beca EBES de la Universitat Pompeu Fabra per a efectuar una 
estada de recerca a la Humboldt Universität Zu Berlin 
(Alemanya) (agost de 2004) 

 
b) Beca de l’Institut d’Estudis Autonòmics per a l’elaboració del 

projecte “Territori i autogovern: noves perspectives d’anàlisi” per 
part d’un equip de treball dirigit pel Dr. Enric Argullol Murgadas 
(2002/2003) 

 
c) Beca de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya per a 

l’elaboració del treball “El règim de responsabilitat patrimonial de 
l’Administració com a condicionant de la gestió de les polítiques 
públiques. Anàlisi de la situació actual i propostes de 
replantejament de la institució” (DOGC núm. 3044, de 
28.12.1999) 

 
d) Beca per a la investigació sobre les autonomies de països 

estrangers de l’Institut d’Estudis Autonòmics per a la realització 
d’un estudio sobre “La protecció dels espais naturals al sistema 
alemany” sota la direcció del Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch 
durant una estada a la Eberhard-Karls-Universität Tübingen 
(Alemanya) (estada efectiva de febrer de 1998 a març de 1999) 
(DOGC núm. 2401, de 29.05.1997) 

 
 

Responsabilitats d’organització i gestió:  
 

a) Coordinadora dels programes d’intercanvi internacional i 
nacional d’estudiants i professorat a la Facultat de Dret de la 
Universitat Pompeu Fabra (cursos 1996/1997, 1997/1998, 
1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 
2003/2004) 

 
b) Coordinadora del Programa de beques de voluntariat entre 

Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Talca (Xile) 
(2003/2004) 

 
c) Organització del Simposi internacional “La Dimensió ambiental 

del territori davant els drets patrimonials: un repte per a la 
protecció efectiva del medi natural”, Universitat Pompeu Fabra, 
Barcelona, 30 i 31 de maig de 2002 

 
 
 



2.  DIPUTADA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA I PORTAVEU ADJUNTA 
PRIMERA DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA  
 
(des del 16 de desembre de 2010)  
 

3.  SECRETÀRIA DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
 

(des del 26 d’abril de 2007 fins al 28 de desembre de 2010)  
 
 
4.  RESPONSABLE DE SUPORT TÈCNIC EN MATÈRIA DE DESPLEGAMENT 

LEGISLATIU DEL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 
 

(des de l’1 de gener de 2007 fins el 25 d’abril de 2007) 
 
En desenvolupament d’aquesta responsabilitat, s’exerceixen les 
següents funcions: 
 
a) Assessorar en matèria de totes les iniciatives legislatives que 
promogui el Govern abans de la seva tramesa als òrgans 
col·legiats d'aquest. 
 
b) Assessorar en matèria de totes les iniciatives legislatives que 
promogui el Parlament abans de la seva aprovació pel Ple. 
 
c) Fer el seguiment i emetre els informes que corresponguin en 
relació amb la tramitació parlamentària dels projectes de llei 
promoguts pel Govern. 
 
d) Mantenir contacte amb el Gabinet Jurídic i la Secretaria del 
Govern per tal de fer el seguiment i emetre els informes que 
corresponguin en relació amb litigis i recursos amb altres 
administracions, així com les afectacions sobre Catalunya i el seu 
Govern de la legislació promoguda per les Corts Generals o, 
eventualment, altres parlaments autonòmics. 
 
e) Qualsevol altra funció relacionada amb les anteriors que li pugui 
ser encarregada pel Gabinet de la Presidència. 

 
 
 
5.  ADJUNTA A SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENT DE LA 

PRESIDÈNCIA 
 

(des de l’11 de desembre de 2006 fins el 31 de desembre de 
2006) 
 



En desenvolupament d’aquesta responsabilitat, s’exerceixen les 
següents funcions: 
 
a) Donar suport directe i continuat al secretari general i coordinar i 
supervisar tots els projectes i objectius impulsats des de la 
Secretaria General. 
 
b) Centralitzar i coordinar els assumptes i tota la informació de les 
diferents unitats que depenen de la Secretaria General i fer-ne el 
seguiment. 
 
c) Qualsevol altra funció que li encomani el secretari general. 

 
 
 
6.  ASSESSORA DEL CONSELLER DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS 

PÚBLIQUES EN FUNCIONS DE SEGUIMENT I ASSESSORAMENT DE 
POLÍTICA NORMATIVA 

 
(des del 29 de maig de 2006 fins el 28 de novembre de 2006) 
 
En desenvolupament d’aquesta responsabilitat, s’exerceixen les 
següents funcions: 
 
a) Fer el seguiment de les diferents unitats funcionals en 
l'elaboració de les normes relatives al conjunt de matèries que té 
atribuïdes el Departament de Governació i Administracions 
Públiques. 
 
b) Assessorar sobre la conveniència i la idoneïtat de l'elaboració de 
normativa en funció del marc competencial del Departament de 
Governació i Administracions Públiques.  
 
c) Participar en l’organització del Referèndum sobre l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya així com del dispositiu de les Eleccions 
Autonòmiques celebrades l’1 de novembre de 2006. 

 
 
 
7.  ASSESSORA JURÍDICA DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES – 

CIUTADANS PEL CANVI AL PARLAMENT DE CATALUNYA 
 

(des de l’1 de juny de 2004 al 28 de maig de 2006) 
 

En desenvolupament d’aquesta responsabilitat, s’exerceixen les 
següents funcions: 
 



a) Assessorar permanentment els diputats del Grup parlamentari 
Socialistes – Ciutadans pel Canvi Miquel Iceta, Lídia Santos, Joan 
Ferran i Àlex Masllorens, membres de la ponència 
parlamentària per a l’elaboració de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya, des de l’inici dels treballs de la ponència conjunta 
del Parlament, fins a la seva tramitació subsegüent i aprovació a 
les Corts Generals. 
 
b) Assessorar el Grup parlamentari Socialistes – Ciutadans pel 
Canvi al Parlament de Catalunya en el seguiment de les 
iniciatives legislatives tramitades al Parlament de Catalunya. 

 
 
 
8.  TUTORA DE LA LLICENCIATURA EN DRET A LA UNIVERSITAT OBERTA 

DE CATALUNYA (UOC) 
 

(des de l’1 de setembre de 2001 i fins a l’actualitat) 
 

En desenvolupament d’aquesta responsabilitat, s’exerceixen les 
següents funcions: 
 
a) Orientar pedagògicament els estudiants. 
 
b) Resoldre les consultes que aquests plantegen. 
 
c) Realitzar el seguiment de l’aprofitament dels estudiants orientat 
a l’avaluació final 

 
 
9.  COORDINADORA ACADÈMICA DEL PROGRAMA D’ESTUDIS DE DRET 

PÚBLIC DE L’INSTITUT D’EDUCACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT 
POMPEU FABRA 

 
(del setembre de 2000 al juny de 2004) 

 
 
10.  CODIRECTORA DEL CURS DE POSTGRAU EN DRET DEL MEDI 

AMBIENT I DELS RECURSOS NATURALS DE L’INSTITUT D’EDUCACIÓ 
CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA 

 
(del setembre de 2003 al juny de 2004) 

 
 
11.  TASQUES D’ASSESSORAMENT:  INFORMES:  
 



a) Bonet, Laia; Gómez, José Manuel: “Informe sobre la possible 
reclamació de danys i perjudicis per incompliment contractual”, 2003. 
Dictamen per encàrrec de l’Ajuntament de Roses (Girona). 
 
b) Bonet, Laia; Gómez, José Manuel: “Informe sobre el Centre de cria 
i subministrament d’animals d’experimentació a Camarles”, 2003. 
Dictamen per encàrrec de l’Ajuntament de Camarles (Tarragona). 
 
c) Bonet, Laia; Gómez, José Manuel: “Informe sobre la possibilitat 
que l’Ajuntament de Figueres pugui executar directament obres 
públiques mitjançant l’empresa d’economia mixta Fisersa 
Manteniment Urbà, SA”, 2002. Dictamen per encàrrec de 
l’Ajuntament de Figueres (Girona). 
 
d) Bonet, Laia; Fernández, M. Antonieta; Mir, Josep: “Dictamen previ 
a la tramitació parlamentària del Projecte de Llei d’Arxius i 
Documents de Catalunya”, 2000. Dictamen per encàrrec de 
l’Associació d’Arxivers de Catalunya. 
 
e) Pareja, Carles; Bonet, Laia; Jordana, Oriol: “Informe entorn als 
aspectes jurídics de la protecció de l’àrea de Gallecs”, 1998. Dictamen 
per encàrrec de l’Ajuntament de Mollet del Vallès (Barcelona). 
 
f) Pareja, Carles; Campins, Mar; Estadella, Olga; Mir, Josep; Gómez, 
José Manuel; Bonet, Laia; Segura, Gemma;  Batet, Meritxell; 
Giménez, Eva; Quílez, Carles; Fernández, M. Antonieta; Jordana, 
Oriol: “Las posibilidades, limitaciones y disfuncionalidades de la 
normativa medioambiental, urbanística y territorial para la aplicación 
de los criterios de protección medioambiental derivados de la 
declaración de Reservas de la Biosfera. Aplicación al caso de 
Menorca”, 1997. Dictamen per encàrrec de la Dirección General para 
la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura (AGE). 
 
g) Pareja, Carles; Campins, Mar; Estadella, Olga; Lund, Sönke; 
Gómez, José Manuel; Bonet, Laia; Segura, Gemma; Batet, Meritxell; 
Giménez, Eva; Quílez, Carles; Fernández, M. Antonieta; Jordana, 
Oriol: “El tractament jurídic de l’illa de Menorca en virtut de la seva 
declaració com a reserva de la biosfera”, 1997. Dictamen per 
encàrrec del Consell Insular de Menorca. 
 
 
 



PUBLICACIONS 
 
 
Publicacions i comunicacions 
 
a) Santos, Lídia; Bonet, Laia; Fuentes, David: El nou Estatut. 
Comentaris a peu d'obra. Pròleg de Miquel Iceta. Fundació Rafael 
Campalans, Barcelona 2006. 
 
b) Bonet, Laia: El règim de responsabilitat patrimonial de 
l’Administració com a condicionant de la gestió de les 
polítiques públiques. Anàlisi de la situació actual i 
propostes de replantejament de la institució. Projecte finançat 
per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya en el marc del IX 
Concurs per atorgar ajuts a la investigació sobre Administració 
pública. 
 
c) Bonet Rull, Laia: “Quien contamine, ¿pagará? Algunas 
reflexiones acerca de la próxima adopción de un régimen de 
responsabilidad ambiental” a Revista Interdisciplinar de Gestión 
Ambiental, Any 5, núm. 60, desembre 2003 
 
d) Bonet Rull, Laia: "Los Planes Rectores de Uso y Gestión 
como técnica vinculada a una categoría protectora de 
espacios naturales. Contenido y efectos de los mismos”. 
Comunicació presentada al “III Congreso Nacional de Derecho 
Ambiental”, organitzat per l’Associació de Dret Ambiental Espanyol i 
per CIMA Medio Ambiente, Barcelona, 24, 25 i 26 de novembre de 
1999 
 

Coordinació de publicacions 
 
a) DDAA: La Dimensión ambiental del territorio frente a los 
derechos patrimoniales:  un reto para la protección efectiva 
del medio natural, Tirant lo Blanch, València 2004 
 
 
Traduccions 
 
a) Bonet, Laia / Velasco, Clara, Muñoz, Francesc: Organización y 
funciones de las metrópolis. Estudio comparado. Metròpolis / 
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona 2005 
 
b) Bonet, Laia / Ortiz de Urbina Gimeno, Íñigo: “Propiedad del 
suelo, derecho fundamental a la propiedad y protección 
ambiental. Una perspectiva alemana” de Winfried Kluth a l’obra 



col·lectiva La Dimensión ambiental del territorio frente a los derechos 
patrimoniales: un reto para la protección efectiva del medio natural, 
Tirant lo Blanch València 2004 
 


