
MARTA RIERA ALONSO 

Lloc i data de naixement: Girona, 5 de maig de 1975  

E-mail: rieramarta@gmail.com 

Linkedin:  www.linkedin.com/marta-riera  

Col·legiada núm. 2.545 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona 

FORMACIÓ ACADÈMICA 

 Llicenciada en Dret per la Universitat "Pompeu Fabra" l'any 1997, amb la qualificació d’excel·lent.

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

 Màster de “Derecho de Sociedades y Registro Mercantil VI. Prevención y Solución de Conflictos en

el Ámbito Societario”. Gener a juny 2005.

 Cursos i Jornades de formació complementaria en matèria de Dret Civil i Dret Mercantil, impartits

per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, Enfoque XXI i

el Col·legi de Notaris de Catalunya.

PREPARACIÓ D’OPOSICIONS 

 Preparació d'oposicions des de l’octubre de l’any 1997 fins el febrer del 2001 per l'ingrés a la

Carrera Judicial i Fiscal. Orientada, com a preparador d’oposicions, per l'Il·lustríssim Sr. Fernando

Ferrero Hidalgo, Magistrat de l'Audiència Provincial de Girona.

 Beca obtinguda pels mèrits acadèmics per a la preparació d'oposicions a jutgessa i fiscal concedida

pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia de la Generalitat

de Catalunya durant els anys 1999, 2000 i 2001.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

 Exercici de la professió d’advocat a la firma KPMG Abogados (Barcelona) www.kpmg.com

des de setembre de 2001 fins el setembre de 2004. Especialització en Dret Mercantil, Dret

Civil i Dret Processal.

 Exercici de la professió d’advocat en qualitat de sòcia del bufet d’advocats Assessors

Legals Montesinos www.montesinosabogados.com, des de setembre de 2004 fins a

l’actualitat. Especialització en:

 Dret Mercantil (Societari i Contractual, litigació comercial en general, assessorament

en conflictes accionarials, responsabilitat dels administradors, impugnació d’acords

socials, processos de negociació en l’àmbit comercial i empresarial, contractació
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mercantil –agència, distribució, prestació de serveis, pòlisses d’assegurances, 

compraventa...-). 

 Dret Civil (Drets reals, obligacions i contractes, dret d’assegurances, dret de 

successions). 

 Dret Processal (litigant en Jutjats Civils).  

 Utilització de l’idioma anglès, verbal i escrit, en l’exercici professional (processos de 

negociació, redacció de contractes...). 

 

 Professora associada a la Universitat de Girona www.udg.edu/fd, al departament de Dret 

Civil, impartint l’assignatura de Dret de la propietat i drets reals durant els cursos 

acadèmics 2009-2010, 2010-2011 i 2011-2012. 

 
 Professora col·laboradora amb el Màster de l’Advocacia impartit per la Universitat de 

Girona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona, la part corresponent a Drets reals 

https://www.udg.edu/ca/directori/pagina-personal?ID=177183 des del curs 2012 -2013 

fins a l’actualitat.   

 

IDIOMES 

Català Llengua materna. Coneixements Superiors de la Llengua Catalana orals i escrits 

(certificat D) expedit per la Junta Permanent de Català. 

Castellà Llengua materna.  

Anglès Nivell professional elevat.   

1992 - First Certificate in English per la University of Cambridge. 

1994 - Certificate in Advanced English per la University of Cambridge. 

Francès Bàsic 

 

HABILITATS 

Capacitat analítica 

Treball en equip 

Iniciativa, autonomia, autoexigència i proactivitat 

Flexibilitat 
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