
Curriculum Vitae del Dr. Luis A. Oro Giral 

 

Doctor en Ciències Químiques (1970) per la Universitat de Saragossa, va fer estudis postdoctorals a la Universitat de 
Cambridge (1972-73). Després d'ocupar diverses posicions acadèmiques a les universitats de Saragossa, Complutense de 
Madrid i Santander, des de 1982 ocupa la Càtedra de Química Inorgànica a la Universitat de Saragossa. Ha estat director 
de l'Institut Universitari de Catàlisi Homogènia de Saragossa (2004-2013) i professor visitant a les Universitats de 
Münster, Würzburg, Estrasburg i Bordeus.  

 

És autor o coautor d'unes sis-centes publicacions científiques, una vintena de capítols de llibre i revisions científiques, així 
com de nou llibres, el més recent titulat Iridium Complexes in Organic Synthesis (coeditat amb Carmen Claver). Les 
seves contribucions científiques han assolit moltes referències en la literatura internacional i ha estat distingit per l’ISI Web 
of Knowledge com investigador altament citat. És copresident del consell editorial de ChemCatChem, Sèries Editor of 
Topics in Organometa Llic Chemistry i membre del consell editorial de prestigioses publicacions científiques internacionals.  

 

Entre els premis i guardons rebuts, destaquen el premi EuCheMS (2014), la medalla Fèlix Serratosa de l’ICIQ (2014), 
el premi nacional d'investigació Enrique Moles en ciència i tecnologia químiques (2007), el Premi a la Investigació i 
Medalla d'Or de la Reial Societat Espanyola de Química (2007), la medalla Sacconi (2003), el premi de la Societat 
Japonesa per a la Promoció de la Ciència (2003), el premi Aragó (2001), el premi Betancourt-Perronet (2001), el 
premi Rei Jaume I d'investigació (1999), el premi de la Societat Francesa de Química, el premi Català–Sabatier (1997), 
el premi Humboldt (1995) i el premi Solvay (1989) a la recerca en ciències químiques. 

 

És doctor honoris causa per la Universitat de Rennes (2005), membre de diverses acadèmies científiques, entre les 
quals les acadèmies nacionals de Ciències de França, Alemanya i Hongria, l'Acadèmia Europea de Ciències, l'Acadèmia 
Europea i l’Acadèmia de Ciències de Nova York, i també professor visitant en diversos centres com a l’Institut de 
Tecnologia Technion d’Israel (2008), on va ocupar la càtedra Schulich de professor visitant, o a Taiwan, amb la 
Càtedra d’Investigació Química (2002). 

 

Ha estat president de l'Associació Europea de Ciències Químiques i Moleculars i vicepresident de la fundació Europea de 
la Ciència. En l'administració científica espanyola, va ser director general d'Investigació Científica i Tècnica i secretari 
general del Pla nacional d'investigació. Actualment és membre del Consell Assessor de Ciència, Tecnologia i Innovació.  


