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Àrea de coneixement / Área de conocimiento / Area of knowledge (or Field of expertise):


Dret Privat

Línies d’especialització / Líneas de especialización / Specialization:




Dret internacional privat: competència judicial internacional, conflictes de lleis, reconeixement de
resolucions estrangeres. Conflictes de lleis i de jurisdiccions en matèria d’obligacions contractuals i
extracontractuals. Relacions laborals amb elements transnacionals. Aspectes internacionals del dret
de fundacions.
Dret del mercat interior europeu: lliure circulació de persones, de mercaderies, dret d’establiment i
de prestació de serveis.

CURRÍCULUM ABREUJAT / CURRÍCULUM ABREVIADO / ABBREVIATED CURRICULUM
Producció científica i professional a l’àmbit de l’especialitat / Producción científica y profesional en el
ámbito de la especialidad / Scientific and professional output in thefield of the specialty:


Autor de nombroses publicacions en matèria de dret internacional privat i de dret del mercat
interior europeu.

Experiència professional a l’àmbit de l’especialitat / Experiencia profesional en el ámbito de la
especialidad / Professional experience in the field of the specialty:
Participació en programes d’assistència tècnica per compte de les organitzacions o institucions següents:
 F.A.O (Agència de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació)
 Programa de cooperació amb la República d’Estònia (1993-1994)
 Comissió de la Unió Europea (programa de cooperació amb Letònia en el marc del programa PHARE
(1997).
Participació en projectes de recerca en l’àmbit jurídic finançats per les entitats següents:





Ministeri d’Educació
Ministeri de Ciència i Tecnologia
Fundación BBVA
Mission de recherche Droit et Justice (groupement d’intérêt public francès creat el 1994 pel Ministeri
de Justícia de França i pel Centre Nationale de la Recherche Scientifique).

Altres universitats o centres amb els que ha col·laborat / Otras universidades o centros con los que haya
colaborado / Other universities or centers with which the professor has collaborated:











Col·legi d’Europa (campus de Varsòvia)
Université Toulouse 1 Capitole (França)
Comissió de la Unió Europea (programa TAIEX, Brusel·les)
Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN, El Salvador)
Universitat Complutense de Madrid
Universitat Autònoma de Madrid
Universitat de Granada
Universitat de Girona
Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Idiomes / Idiomas / Languages





Català
Castellà
Anglès
Francès

