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BREU CURRÍCULUM VITAE 

DR. HÉCTOR SIMÓN MORENO 

Hector.simon@urv.cat  
 

El Dr. Héctor Simón Moreno (Tarragona, 1982) és Professor Lector de Dret Civil a la 

Universitat Rovira i Virgili i membre de la Càtedra UNESCO d’Habitatge. Amb 

anterioritat ha estat investigador postdoctoral de Dret Civil (2010-2016) i becari pre-

doctoral (2006-2010) a la Universitat Rovira i Virgili. És doctor en Dret amb menció 

europea i Màster en Dret de l'empresa i la Contractació per la Universitat Rovira i 

Virgili (2005-2006). 

 

És autor de més de 50 articles científics i capítols de llibres en països com Espanya, 

Bèlgica, el Regne Unit o Països Baixos. També és autor de tres llibres sobre drets reals i 

hipoteques (l’últim sobre hipoteca inversa, Tirant lo Blanch, 2018). Ha participat com a 

ponent en més de 30 conferències i esdeveniments científics en molts països europeus. 

Ha fet estades de recerca en diverses universitats i centres d’investigació europeus com 

la Universitat d’Oxford, la Universitat de Birmingham, l’Associació de Bancs 

Hipotecaris alemanys i al Centre for Housing Law, Rights and Policy de la Universitat 

Nacional d’Irlanda, Galway, en què ha estat professor visitant (2018). Ha realitzat una 

estada de recerca de sis mesos en aquest centre d’investigació (2018) en el marc de les 

subvencions espanyoles de mobilitat “José Castillejo”, finançades pel Ministeri 

d’Educació, Cultura i Esport. 

 

Des del 2006 és membre de diversos projectes d’investigació en habitatge a nivell 

nacional i europeu, com ara el projecte TenLaw del 7è Programa marc de la Comissió 

Europea sobre contractes d’arrendament (2012-2015), el projecte del Parlament de la 

UE sobre l’adquisició transfronterera de béns immobles (2015), el projecte sobre 

economia col·laborativa (2018-2020) i el projecte de “tokenització” dels drets reals 

(2019), i ha liderat dos projectes d’investigació d’habitatges sobre hipoteques inverses 

(2015) i arrendaments urbans a Catalunya (2017). Pertany a la Xarxa de beques 

Leonardo de la Fundació BBVA. També es dedica al grup de treball sobre l’usucapió de 

béns immobles de la xarxa europea Common Core of European Private Law. Ha 

coordinat diverses conferències a nivell nacional i internacional.  

 

Des del 2012 és membre de la coordinació del Màster Universitari en Dret Empresarial i 

Contractual de la Universitat Rovira i Virgili i dirigeix un curs de formació per a agents 

immobiliaris.  

 

Els seus principals camps de recerca són els drets reals, el dret contractual, els drets 

humans, l’habitatge i el dret hipotecari.  
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